
Doel
Door de trajecten te onderzoeken leren we over de voorwaarden en 
valkuilen voor stabiliteit tijdens en na het uitstroomproject, met als 
doel toekomstige herhaalde dakloosheid te beperken. Deze vierde 
meting ligt de focus op: (1) continuïteit van ondersteuning in de wijk en 
(2) lichamelijke gezondheid, somatiek en mortaliteit. In deze factsheet 
belichten we de risico- en beschermende factoren in relatie tot deze 
thema's.

Onderzoek Voorkomen 
Herhaalde Dakloosheid Utrecht

Vierde onderzoeksmeting - 2022

Achtergrond
In 2022 volgde de Universiteit van Amsterdam voor het vierde jaar
trajecten van participanten uit de regio Utrecht met een achtergrond in
de maatschappelijke opvang of beschermd wonen. Deze meting is
onderdeel van een vijfjarig onderzoek naar herhaalde dakloosheid. 

Participanten
Door middel van jaarlijkse interviews volgden we 69 participanten: één 
groep met een achtergrond van herhaalde dakloosheid (HD), één groep die 
in 2019 op het punt stond om uit te stromen uit de maatschappelijke 
opvang (MO) en één groep die uit zou stromen uit beschermd wonen (BW). 

Interesse in deze of eerdere onderzoeksrapportages?
Bezoek onze website voor meer informatie: www.nienkeboesveldt.com

of scan met de camera van je smartphone de QR-code hiernaast:

Oorzaken onderbroken trajecten/ herhaalde dakloosheid

Vertrek van participanten 
naar het buitenland leidt 
vaak tot contactverlies 
met hulpverlening, stop 
van het traject en/of een 
instabiel verblijf binnen 
het eigen netwerk.

Tussentijds verblijf van 
participanten in 
detentie. Dit kan leiden 
tot het verlies van de 
woonplek of de start 
van een nieuw traject 
i.p.v. continuïteit.

Participanten worden 
geconfronteerd met 
eerdere trauma's tijdens 
het zelfstandig wonen. 
Consequenties van 
acties kunnen moeilijk 
worden overzien.



 
 

Follow-up cohort na vier 
jaar: Verloop van Trajecten

Aanbevelingen:

Huurcontracten voor onbepaalde tijd zijn beter
dan tijdelijke huurcontracten

'Befrienden': (voormalig) begeleiders met vertrouwensband
begeleiden de zelfstandig wonende cliënt



Ik mis iemand in de wijk, 
bijvoorbeeld dat je welkom wordt 

geheten als je hier komt wonen. (...) 
en je kunnen helpen met subsidies 
aanvragen, dingen waar je recht op 

hebt.

'Warme' overdracht van drie maanden tussen twee begeleiders
bij uitstroommoment
Sociale buurt- of wijkteamprofessional kan de cliënt meenemen
naar het buurthuis/welzijnswerk

Continuïteit van 
ondersteuning in de wijk

Risicofactoren Beschermende factoren

Participanten zijn  over het 
algemeen tevreden over
geboden ondersteuning (BW)

Participanten zijn goed in 
staat vragen aan wijk- of 
buurtteam te stellen (BW)

Continuïteit is passend en
tijdig opgeschaald (BW)

Vaak onduidelijk waar 
nog geholpen kan 
worden, "je bent al zo 
zelfstandig" (MO)

Vrolijkheid/luchtigheid in 
contact met wijkteam 
wordt door participanten 
soms als incapabel 
gezien (MO)

Aanbevelingen:

Niet alle 
problemen/zorgen 
worden door participanten 
aangekaart (MO)

Veel wisselingen, 
instabiliteit en 
onzekerheid betreffende 
verblijfsplaats (HD)

Fijn idee om stok achter
de deur te hebben (MO)



Ik heb me wel in de steek gelaten 
gevoeld door de medische wereld. 

Dat heeft niet met iemand te
maken gehad. Dat heeft te maken

met dingen die gebeurd zijn, 
zowel bij psychologen als bij 

artsen,
die het vertrouwen best wel 

geschaad hebben.

Verloren vertrouwen
(HD)

Lichamelijke Gezondheid 
Participanten

Continuïteit van 
begeleiding (MO)

Expertise in 
ondersteuning (MO/BW)

Ondersteuning bij
voorbereid vertrek naar 
het buitenland (bijv,
methadonverstrekking) (HD)

Het missen van screening
op ziektes (HD)

Onvoldoende oog voor
somatiek bij in-, uitstroom
en overdracht naar buurt-
of wijkteam (MO)

Voor professionals
onduidelijke geldstromen
(HD)

Gebiedsverschillen (HD)

Participanten willen geen
aanspraak doen op eigen
risico (MO)

Onvoldoende integrale
aanpak van de zorg (MO)

Risicofactoren Beschermende factoren

De mortaliteit van het onderzochte cohort relatief
hoog op jonge leeftijd, de ultieme vorm van uitval

Participanten uit verschillende leeftijdsgroepen ervaren 
evenveel somatische klachten, wat duidt op veel klachten bij 
relatief jonge personen

Opvallendheden:



Aanbevelingen:

Voor revalidatie is verslaving/gebruik vaak contra-indicatie 
omdat dat de revalidatie in de weg zit. 

Het is van belang afspraken te maken voor ná het omklappen 
welke relateert aan de mate waarin iemand 
‘gezondheidsvaardig’ is. 

Bij de projectgroep bestaat de indruk dat de sociale 
professionals vanuit de deelnemende organisaties minder 
gericht zijn op gezondheidsaspecten. 

De mate waarin samenwerking wordt gezocht voor de 
ondersteuning van kwetsbare mensen met 
gezondheidscentrum of huisarts is wijk afhankelijk. Deze zorg 
is ook in principe vraaggericht.

Organisatie van medische intake in Herstart biedt nog ruimte 
voor verbetering, daar het soms druk kan zijn.

Lichamelijke Gezondheid 
Participanten

Lichamelijke gezondheid bespreken/ toevoegen 
aan Preventie Actieplan

Cliënt en hulpverlener kunnen samen langsgaan 
bij het gezondheidscentrum

Knelpunten geregistreerd door de projectgroep:


