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Onderzoekscontext 
Dit regionale onderzoek maakt onderdeel uit van een 
overkoepelend, landelijk onderzoek naar de 
ambulantisering en regionalisering van de 
maatschappelijke opvang en beschermd wonen in 
Nederlandse gemeenten. Op het moment van deze 
rapportage 2022 nemen zes regio’s aan deel aan dit 
onderzoek (zie Figuur 1). Dit overkoepelende onderzoek 
kent een looptijd van meerdere jaren (2018-2024). 

Figuur 1. Regio’s waar het onderzoek momenteel wordt 
uitgevoerd: Den Haag; Meierij en Bommelerwaard; Zuid-
Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer; Waterland en 
Utrecht. In grijsgekleurde regio’s is het onderzoek nog in 
behandeling. Daarnaast wordt kortdurender aanvullend 
onderzoek uitgevoerd naar ongedocumenteerde ouderen, 
het netwerk van bankslapers in Rotterdam en Haagse dak- en 
thuisloze jongeren. 

https://nienkeboesveldt.com/
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Inleiding 
 
Deze rapportage betreft de derde onderzoeksmeting van een vijfjarig onderzoek naar ambulantisering1 en 
regionalisering van de maatschappelijke opvang en beschermd wonen in de regio Den Haag.0F

2  

Achtergrond onderzoek 
Sinds 2015 zijn centrumgemeenten verantwoordelijk voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang, 
en alle gemeenten voor extramurale begeleiding (inclusief dagbesteding). Den Haag ontvangt als 
centrumgemeente vooralsnog het Wmo-budget voor beschermd wonen (BW) en maatschappelijke opvang 
(MO) voor de regio. Vanaf 2023 wordt beschermd wonen een taak van alle gemeenten in de regio. 
Gezamenlijk geeft deze regio uitvoering aan de voorbereiding van deze transitie. De doelstelling van dit 
onderzoek is om gedurende vijf jaar, samen met cliënten, ervaringsdeskundigen (om wiens kwaliteit van 
leven het gaat), en andere relevante stakeholders de voorbereiding op deze decentralisatie en het 
verbeteren van randvoorwaarden3 in gemeenten te volgen.  
 
In 2021 is door de Haagse regio de nieuwe regiovisie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 
voor de periode 2022-2025 vastgesteld. In deze rapportage wordt wanneer dat relevant is verwezen naar 
deze regiovisie. Ook is in 2021 gestart met het nadrukkelijker bespreken met cliënten hoe er toegewerkt 
wordt naar uitstroom, waarvoor een uitstroomkaart4 is ontwikkeld. Ook is zijn er op het gebied van 
woonbeleid, naast het koepelconvenant Huisvesting Zorgdoelgroepen (2020) 5, een aantal nieuwe 
stukken verschenen, zoals in Wassenaar nu ook de Meerjarige prestatieafspraken 2022 – 2025 en de 
Woonvisie 2021-2025 ‘Samen bouwen aan maatschappelijk herstel’. Deze documenten zijn belangrijk en 
zijn ook gebruikt in de analyses waarnaar wordt verwezen in deze rapportage.  

 
1 Waar wij in deze rapportage de term ambulantisering gebruiken, duiden wij op zowel het ambulante aanbod op het gebied 
van zorg (zoals ggz) als ambulant aanbod op het gebied van begeleiding (na verblijf in MO of BW) of vanuit een wijkteam. Ook 
gebruiken wij de term ambulantisering om hiermee het proces van uitstroom uit een voorziening te beschrijven, zoals MO, 
BW en ook GGZ of verslavingszorg. Hier wordt ook wel de terminologie extramuralisering voor gebruikt. Cliënten die wij 
volgen voor dit onderzoek, maken over de jaren gebruik van deze verschillende voorzieningen en maken deze processen mee 
vanuit verschillende locaties. 
2 De eerste meting vond in 2019-2020 plaats en de tweede in 2021 (zie bijlage 2 voor een samenvatting van de belangrijkste 
bevindingen) en kijk ook online op Regio Den Haag – Onderzoek MO/BW (nienkeboesveldt.com) 
3 beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen en variatie aan woonvormen; schuldhulpverlening, inkomen en 
participatie ter ondersteuning van herstel; herstelgerichte behandeling in de wijk; borgen van kwaliteit en vraaggerichtheid 
van ondersteuning; aanwezigheid van een systeem van (vroeg-)signalering en aanpak overlast; duurzame samenwerking 
tussen gemeente en verzekeraars en inzet op zelfmanagement, ervaringsdeskundigheid en informele zorg.  
4 Uitstroomkaart (zie bijlage 1) 
5 Als zorgdoelgroepen, zijnde cliënten die potentieel in aanmerking kunnen komen voor convenantswoningen, staan hierin 
o.a. vermeld groepen cliënten, die niet per definitie uitstromen uit een eerder genoemde setting, aangewezen als doelgroep. 
Dit zijn cliënten uit de nachtopvang/noodopvang, overige dak- en thuisloze ambulante cliënten, cliënten die aangedragen 
worden door de (jeugd)Reclassering (justitiabelen) allen met een indicatie voor (woon)begeleiding; Alsmede de doelgroep 
van Housing First/ Housing First Jongeren. Deze wordt gevormd door Haagse daklozen met complexe en meervoudige 
problematiek (als gevolg van psychiatrische aandoeningen, al dan niet in combinatie met verslavingsproblemen), die niet 
zelfredzaam zijn en onvoldoende aansluiting vinden bij wat in Den Haag aan (opvang)voorzieningen wordt aangeboden en 
waarvan wordt verwacht dat ze (met begeleiding) in staat zijn om (binnen afzienbare tijd) zo zelfstandig mogelijk te wonen. 
Hierna te noemen Housing First cliënten.  
 

 

https://nienkeboesveldt.com/index.php/onderzoeksregios-en-rapportages/regio-den-haag/
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Door middel van de integratie van de verschillende perspectieven kan de relatie tussen beleid, 
management, structuur, output en outcome van ambulantisering duidelijk weergegeven worden. Wij 
baseren ons hierbij op het Integraal model voor onderzoek, beleid en praktijk van Boesveldt (2015) waar 
de relatie tussen bestuurlijke elementen en de uitkomsten van deze elementen centraal staat. Met andere 
woorden: hoe kunnen wij wat cliënten ons vertellen, verklaren vanuit de interviews met professionals en 
de analyse van beleidsdocumenten. 

Uitgevoerde onderzoeksactiviteiten  
Voor de totstandkoming van deze derde rapportage hebben wij tussen januari en maart 2022 in totaal 35 
interviews afgenomen met cliënten of voormalig cliënten van de maatschappelijke opvang of beschermd 
wonen.6 Voor deze derde meting is extra ingezet op het werven van participanten uit regiogemeenten, 
ook onder personen die voormalig cliënt zijn van de maatschappelijke opvang of beschermd wonen en nu 
zelfstandig wonen met ambulante begeleiding (al dan niet geboden vanuit de voormalige aanbieder van 
maatschappelijke opvang of beschermd wonen). De meerderheid van de cliënten is woonachtig in Den 
Haag (20) en verblijft in een zelfstandige woning (19). Zes van de door ons geinterviewde cliënten 
verblijven in Zoetermeer, vijf in in Leidschendam-Voorburg, twee in Rijswijk en twee in Wassenaar.7 
Interviews met cliëntparticipanten worden uitgevoerd door duo’s van universitair onderzoekers en 
getrainde ervaringsdeskundige co-onderzoekers.  
 
Daarnaast zijn de bevindingen uit onze interviews met cliëntparticipanten in deze derde 
onderzoeksmeting in vijf focusgroepen met gemeentelijke beleidsmakers MO/BW en professionals vanuit 
organisaties voor maatschappelijke opvang, beschermd wonen, geestelijke gezondheidszorg en wonen 
besproken. Ook zijn nog twee aanvullende interviews met stakeholders gehouden die niet bij de 
focusgroepen aanwezig konden zijn, maar wiens perspectief wel van belang is voor deze rapportage. In 
totaal waren er achttien professionals uit de regio betrokken bij een focusgroep of individueel interview: 
het gaat om tien gemeentelijke en acht niet-gemeentelijke stakeholders. Ter voorbereiding op de 
uitgevoerde interviews en focusgroepen is gebruik gemaakt van nieuw verschenen beleidsdocumenten, 
het cliëntenperspectief en de interviews van voorgaande jaren. In interviews met cliëntparticipanten 
hebben wij ons met name gericht op de veranderingen die zich het afgelopen jaar in hun leefsituatie 
hebben voorgedaan.  
 

Cliëntverhalen en ervaringen staan centraal in deze rapportage. De uitkomsten en analyses van deze 
interviews zijn in de focusgroepen besproken. Er heeft geen hoor en wederhoor plaatsgevonden op 
basis van de individuele cliëntverhalen. Dit perspectief is gekozen om, eveneens conform de visie 
vanuit de regio Den Haag, de cliënt centraal te stellen. Dit komt voort vanuit de visie dat juist vanuit 
dat perspectief getoetst kan worden in hoeverre de ambulantisering en regionalisering ook in de 
praktijk op gang komt. 

 

 
6 In totaal bestaat onze meerjarige sample uit 49 respondenten, waarvan dit jaar 14 respondenten om uiteenlopende 
redenen niet deel hebben genomen. Wij blijven ook deze cliëntrespondenten zoveel mogelijk volgen, ook in volgende 
metingen.  
7 Zie Tabel 7 Verdeling cliënten naar verblijfplaats en gemeente, tussen de opeenvolgende metingen in de bijlage.  
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Opbouw van dit rapport 
Deze rapportage bespreekt de thema’s die naar voren kwamen in de interviews met cliëntparticipanten. 
Deze thema’s stonden vervolgens centraal in de focusgroepen en interviews met stakeholders: vertraging 
in uitstroom en knelpunten in de keten, mede gerelateerd aan (gebrek aan passende) participatie door 
cliënten; transitie en complexiteit rondom uitstroom in de 'reguliere woningmarkt’; en ambulante en 
financiële ondersteuning na uitstroom en participatie. Ook kwamen er uit de cliëntinterviews thema’s 
naar voren waarop het overwegend goed loopt, zoals de uitstroom van de gevolgde participanten vanuit 
MO-voorzieningen, of de passende plekken voor cliënten in complexe situaties.8   
De hoofdstukken zijn opgebouwd aan de hand van casussen van cliëntparticipanten die in de 
focusgroepen en interviews zijn besproken met stakeholders. In de analyse wordt indien relevant ook 
teruggegrepen op data uit de voorgaande metingen, waarbij het traject van cliëntparticipanten over 
meerdere jaren beschreven kan worden. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van relevante 
beleidsdocumenten uit de regio. In het laatste hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken, 
waarna aanbevelingen worden uitgewerkt. 

De resultaten zoals deze op basis van de achterliggende analyse in deze rapportage worden 
gepresenteerd, worden in sommige gevallen ondersteund met illustratieve citaten. Tenzij anders 
vermeld, zijn de bevindingen altijd gebaseerd op meerdere interviews. Bij de citaten van niet-
gemeentelijke stakeholders staat vermeld uit welke focusgroep of van welk type organisatie deze 
stakeholder afkomstig is. In het geval van cliënten wordt ieder jaar hetzelfde pseudoniem gebruikt. Op 
het moment van schrijven en het verschijnen van deze conceptrapportage worden deelnemers aan de 
focusgroepen betrokken in een proces van wederhoor.  
 

 

  

 
8 In andere onderzochte gemeenten zien wij vaker dan in deze regio hoe cliënten in complexe situaties veelvuldig 
verhuizen, mede door een gebrek aan passende plekken en oplossingen zoals Housing First. Tegelijkertijd beschikt deze 
regio, meer dan andere gemeenten ook binnen de G4 over zwaardere voorzieningen (beschermd wonen en 
’beveiligingsniveau 1’) deels forensisch gefinancierd (zie ook Digitale landkaart DJI | Forensische Zorg (geowebonline.nl). 

Verklarende begrippenlijst 
Uitleg over afkortingen of concepten in deze onderzoeksrapportage zijn terug te 
vinden op onze website. Scan om deze pagina te openen de QR-code hiernaast  
met de camera van je mobiele telefoon.  

https://experience.geowebonline.nl/GeoWeb56/Index.html?viewer=DJIForZorg
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1. Follow-up cohort twéé jaar later: een cijfermatig overzicht  

Dit hoofdstuk geeft een cijfermatige weergave van de trajecten van onze cliëntparticipanten gedurende 
dit onderzoek. We kijken hierbij naar de laatst bekende woon/verblijfplaatsen van onze participanten en 
de verschillende routes/trajecten van de cliëntparticipanten over de afgelopen drie jaar. 

Trajecten van participanten 
In Figuur 1 wordt een doorkijk gepresenteerd van de trajecten van 49 cliëntparticipanten tijdens drie 
onderzoeksmetingen. De meest voorkomende trajecten van de participanten worden ingedeeld in 
uitstroom richting woning (54%) en doorstroom of (langdurig) verblijf op een tijdelijke locatie (32%). 
Daarnaast is te zien dat vier van de participanten (8%) gedurende hun traject zelfstandig hebben kunnen 
blijven wonen, met ondersteuningsaanbod van een BW- of GGZ-aanbieder. Tenslotte zien we bij  drie 
participanten (6%) een anderssoortig traject van zelfstandig wonend (met ondersteuning) naar BW of van 
een klinische opname naar een tijdelijke (mogelijk minder passende) verblijfvoorziening als MO of een 
doorstroomvoorziening.   
 

 

Figuur 1: Doorkijk trajecten 49 personen over drie jaar onderzoek  
 

T0 (2020)                                                                                                               T2 (2022)   
             

Gehele traject zelfstandig wonend                                                                                                                  8% 
 

 
1) Woning op eigen naam 9 

4 personen, o.a. Gerda                                                                                                                                8% (4) 
 

Uitstroom richting woning                                                                                                                                 54% 
 
 
2) MO                             à    woning met omklapcontract             à  woning op eigen naam       4% (2) 

2 personen: o.a. Leon 
 
 

3) MO                             à     woning op eigen naam10                                                                            8% (4) 
4 personen 

 
 

4) BW                             à   woning met omklapcontract           à  woning op eigen naam         10% (5) 
5 personen: o.a. Roel en Marieke 

 
9 Elk van deze participanten heeft zelfstandig kunnen blijven wonen met ambulante ondersteuning van of BW- of GGZ-
aanbieder. 
10 Bij de participanten waarbij retroperspectief is vastgesteld dat zij van een MO/BW voorziening naar een zelfstandige 
woning zijn gegaan, is uitgegaan van een uitstroom richting woning zonder omklapcontract (traject 3 of 5). Mogelijk betreft 
dit meer trajecten met een omklapcontract (traject 2 of 4). 
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5) BW                             à      woning op eigen naam                                                                           26% (13) 
13 personen: o.a. Dean, Michiel, Wesley, Cor en Denise 
 
 

6) Doorstroomvoorziening à    eigen oplossing (onderhuur)                                                                   2% (1) 
1 persoon: Wouter 
 
 

7) Specialistische zorg11       à    woning op eigen naam                                                                            4% (2) 
2 personen 
 

(Langdurig) verblijf in MO/BW                                                                                                                          32% 
 
 

8) MO                                     à   doorstroomvoorziening                                                                            2% (1) 
1 persoon 
 
 

9) BW                             à    doorstroomvoorziening                                                                             2% (1) 
1 persoon 

 
10) BW (>2 jaar, gem. 6,5 jaar) 

 
 
9 personen: o.a. Carola (5 jaar), Michiel (5), Hans (7)                                                                            18% (9) 
 

 
11) MO (>3 maanden)                                                                                                                                           2% (1) 

1 persoon 
 

 
12) Doorstroomvoorziening11                                                                                                                              8% (4) 

4 personen: o.a. Lia, Dennis en Dania 
Anders soortige trajecten                                                                                                                                    6% 
 
 
13) ZW (wonen basis12)        à                   BW                                                                                                   2% (1) 

1 persoon 
 
 

14) Specialistische zorg13  à          MO/Doorstroomvoorziening                                                                 4% (2) 
2 personen: o.a. Daan 

 
11 Deze respondenten zijn pas in 2022 (meting 3) voor het eerst gesproken.  
12 In deze regio is wonen basis een vorm van ambulante ondersteuning vanuit een BW-aanbieder 
13 Opname in een kliniek voor bijvoorbeeld ernstige psychiatrie of verslaving. Parnassia en Brijder zijn organisaties in Den    
Haag die dit aanbieden. 
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Opvallend is dat er geen gevallen zijn van herhaalde dakloosheid. Wel zijn er veel langdurige BW-trajecten. 
Het is de onderzoekers en ervaringsdeskundige co-onderzoekers opgevallen dat de gesproken 
participanten verblijvend in BW-voorzieningen weinig tot geen perspectief hebben of ervaren op 
uitstroom. Verder zijn de verhuizingen van een MO/BW-voorziening naar een doorstroomvoorziening 
opvallend. Opnieuw verhuizen is een life event en verhoogt daarmee het risico van herhaalde dakloosheid 
op terugval naar een ander gebied. Dit kan een reden zijn om niet te kiezen voor een 
doorstroomvoorziening, maar direct voor uitstroom naar een permanente woning. Hetzelfde geldt voor 
de trajecten van specialistische zorg naar een MO-voorziening of doorstroomvoorziening. Hiervoor zou 
een BW-voorziening of een zelfstandige woning passender zijn. Als laatste constateren we dat een aantal 
cliënten uistromen naar een seniorencomplex. Uit onderzoek in andere regio’s hebben we hierover 
geleerd dat het belangrijk is om na te gaan in hoeverre dit passend is en bijdraagt aan een fijne 
leefomgeving voor de uitstromer.14 
 
Tijdens wederhoor is door gemeentelijke partijen benadrukt dat trajecten van specialistische zorg naar 
een MO-voorziening of doorstroomvoorziening als onwenselijk worden gezien en veroorzaakt worden 
door wachtlijsten voor beschermd wonen plekken 
 

 
  

 
14 Rapportage regio Den Bosch, 2022 

https://onderzoekmobw.socsci.uva.nl/wp-content/uploads/2022/07/Boesveldt-e.a-2022-Rapportage-vierde-meting-MO-BW-Regio-Meierij-en-Bommelerwaard.pdf
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2. Voorbereiding op uitstroom  
Dit tweede hoofdstuk gaat over bevindingen inzake stagnerende uitstroom vanuit met name BW-
voorzieningen en over knelpunten in deze keten. Uit de vorige metingen bleek hoe personen verblijvend 
in de MO, een jaar laten waren uitgestroomd, passend bij het meer tijdelijke karakter van MO.15 In deze 
meting worden nieuwe cliënten besproken, verblijvend in een doorstroomvoorziening.  
In dit hoofdstuk worden aan de hand van casussen van cliëntparticipanten, welke tijdens deze derde 
meting (nog) intramuraal in een voorziening verblijven, de thema’s uitstroom, participatie en financien 
beschreven.   
 

Belangrijkste punten cliëntenperspectief voorbereiding op uitstroom uit eerdere metingen: 

• BW cliënten gaven afgelopen metingen aan huiverig te zijn voor uitstroom. Dit heeft te maken 
met angst voor herhaald verblijf in BW, maar ook gewenning aan het ‘gemak’ van het verblijf 
in een BW-voorziening. 

• Daarentegen waren vooral cliënten in de MO positief over uitstroom en kijken ernaar uit snel 
een eigen plekje te krijgen. 

• De meeste cliënten bedadrukten wel het belang van een goede voorbereiding op uitstroom, 
uitstromen op eigen tempo en continuïteit van ondersteuning.   

• MO & BW cliënten ervaren wisselingen in personeel en werkwijze en zien dit als negatief. 
Cliënten wensen een persoonsgerichte aanpak.  

• MO cliënten zijn veelal kritisch over ontvangen begeleiding, kenmerken deze als grillig en 
weinig behulpzaam. BW cliënten bleken doorgaans een stuk positiever over begeleiding. 
 

2.1 Cliëntenperspectief stagnerende uitstroom uit BW-voorziening 

In deze derde meting ziet de UvA bij enkele cliëntparticipanten die in een BW-voorziening verblijven 
casussen waarin de uitstroom naar een zelfstandige woning vertraging lijkt op te lopen. Deze eerste 
paragraaf illustreert aan de hand van de casussen van Hans, Michiel, Carola en verderop Denise, mogelijk 
vertragende factoren voor uitstroom, welke ook naar voren kwam in vijf andere interviews met cliënten, 
welke gedurende drie metingen verblijven in een BW-voorziening. Van de veertien cliëntparticipanten, 
verblijvend in een BW-voorziening tijdens de eerste meting, verblijven negen participanten nog in 
dezelfde BW-voorziening, en maakten vijf participanten een vervolgstap richting uitstroom.   
 
 

 
15 Vanuit Valente wordt aangegeven dat niemand langer dan drie maanden in de noodopvang zou moeten verblijven. Onder 
noodopvang wordt bijvoorbeeld nachtopvang verstaan, waar een MO-voorziening als doorstroomplek wordt gezien. Tijdens 
wederhoor wordt vanuit Den Haag aangegeven dat het hier ook de bedoeling is dat personen max 6-8 weken in 
nood/nachtopvang verblijven en dat voor diegenen waarvoor nog veel onduidelijk is, de oude doorstroomvoorziening 
passend kan zijn om uit te zoeken of het richting zelfstandig of richting BW moet. In Den Bosch wordt vooruitlopend op 
‘wonen eerst’ als landelijke aanpak van dakloosheid, de termijn voor het vinden van een passende plek gesteld op drie 
weken. Hier is recent mee gestart. Uit onderzoek, zoals het ETHOS onderzoek ETHOS telling dak- en thuisloosheid in regio 
Noordoost-Brabant - Kansfonds kan mogelijk blijken of deze termijn wordt behaald. 

https://www.kansfonds.nl/themas/dak-en-thuisloosheid/telling/
https://www.kansfonds.nl/themas/dak-en-thuisloosheid/telling/
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Casus: Hans (35-45, BW) uit Den Haag 
Hans spreken wij dit jaar voor de derde keer. Hij verblijft nu tien jaar in een BW-locatie. Hiervoor 
had hij een eigen woning, waar hij na drugsgebruik in een psychose is geraakt en welke toen 
ontruimd is. Op het moment van het interview is hij stabiel, kan zijn vraag uitstellen en heeft voor  
28 uur een betaalde baan op hbo-niveau. Ook sport hij regelmatig en volgt hij taalles. Vorig jaar 
vertelde Hans dat zijn wens om uit de BW-voorziening te stromen groeide en zijn begeleiders hem 
herhaaldelijk vertelden dat hij op eigen benen zou kunnen staan. Hij gaf aan samen met zijn 
begeleiders te gaan kijken wat hiervoor geregeld moest worden en dit voor te bereiden. Dit jaar 
vertelt hij dat er geen ontwikkeling is geweest in de begeleiding tot uitstroom. Hij zegt de 
begeleiding in de BW-voorziening niet meer nodig te hebben en heeft zijn verslaving onder 
controle. Toch worden er geen concrete stappen gemaakt tot zijn uitstroom.  

 

Casus: Michiel (>55, BW) uit Den Haag 
Michiel spreken we dit jaar ook voor de derde keer. Hij wil al drie jaar uitstromen, maar ervaart 
hierbij nauwelijks begeleiding te ontvangen. Hij heeft een lang werkzaam leven achter de rug en 
zou graag weer willen werken en zelfstandig willen wonen. Heeft jaren gewerkt in de tuinkasbouw. 
Hij zit nu inmiddels vier jaar in dezelfde BW-voorziening, waar het verblijf volgens hem op maximaal 
vijf jaar staat. Aanvankelijk deed hij dagbesteding in het groen, maar heeft zijn schouder ernstig 
beschadigd en kan hierdoor geen fysiek werk meer doen. Werken was altijd zijn manier om zijn 
problemen op te lossen: door werk ging hij minder gebruiken, verdiende hij geld om rond te komen 
en had hij eigenwaarde en een sociaal netwerk. Nu is dit weggevallen en heeft hij geen perspectief 
op werk. Zijn daginvulling betreft nu verplichte ‘deurdienst’ gedurende drie dagen. Dit houdt in het 
naast de balie zitten om af en toe de deur te openen voor bezoekers. Hij heeft één keer per maand 
een gesprek met zijn begeleider. De verslavingsarts spreekt hij twee keer per jaar. Twee jaar 
geleden kreeg hij twee jaar verlenging in de BW-voorziening, om meer tijd te hebben voor 
voorbereiding op uitstroom. Toen was er geen zicht op uitstroom, vorig jaar niet, en nu is er nog 
steeds geen perspectief. Hij reageert daarom nu zelfstandig op woningen, maar staat niet lang 
genoeg ingeschreven om hiervoor in aanmerking te komen. Desgevraagd geeft Michiel aan niet 
bekend te zijn met voorrangsregels voor personen die uitstromen uit BW.  

 

Casus: Carola (>55, BW) uit Den Haag 
Carola spreken we dit jaar voor de tweede keer. Ze is rond de 60 jaar en woont in een BW-
voorziening. Zeven jaar geleden is ze uitgestroomd naar een zelfstandige woning, waar ze 
psychotisch werd en daarom weer werd opgenomen. Ze kon de woning behouden, maar haar 
waanbeelden hielden direct betrekking tot de buurt, waardoor zij daar niet naartoe terug wilde. Na 
de opname heeft ze twee maanden in een MO gezeten en is daarna in een BW-voorziening 
gekomen. Hier zit ze nu vijf jaar. Ze heeft al zeker twee jaar geen dagbesteding. Een tijdje geleden 
is zij benaderd door de gemeente om gestimuleerd te worden weer te gaan werken. Toen werd 
ontdekt dat ze in een BW-voorziening verbleef, is dit traject afgerond. Ze heeft geen schulden meer, 
maar houdt bewindvoering aan omdat ze bang is dat het anders weer een rommeltje kan worden. 
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Net als Michiel geven verschillende respondenten aan een gebrek aan motivatie voor en begeleiding bij 
uitstroom uit de BW te ervaren. Zo is de ervaring van Michiel dat de begeleiding haar focus verlegt naar 
andere bewoners als het goed met je gaat: 
 

Als ze zien dat het met jou gaat, dan komt iemand anders die het moeilijker heeft. Dan kunnen ze 
daar wat meer tijd aan besteden. (…) Ik heb voor mijzelf een plan in mijn hoofd. Ik mag hier nog 
even verblijven. In de tussentijd, in mijn laatste jaar, probeer ik een huis te regelen. Vanuit de huis 
situatie probeer ik weer het oude werk op te pakken. Wat natuurlijk moeilijker is dan zoveel jaar 
geleden. (Michiel, >55, BW) 

 
Tegelijkertijd wordt juist vanuit het cliëntperspectief benoemd dat continuïteit van begeleiding en het 
opbouwen van een vertrouwensrelatie tussen cliënt en begeleider belangrijk zijn ter voorbereiding van 
en bij uitstroom uit een BW-voorziening. Om een vertrouwensrelatie op te bouwen is tijd nodig, en door 
vele wisselingen onder de begeleiders ervaren cliëntparticipanten dat dit soms moeilijk is op te bouwen, 
terwijl dit juist belangrijk is wanneer de cliënt zelfstandig wil gaan wonen. Meerdere cliënten geven aan 
het liefst door één persoon begeleid te worden tijdens de transitie naar zelfstandig wonen, en het liefst 
door een begeleider die hem of haar al kent. Hierdoor kan de transitie beter voorbereid worden. Ook kan 
sneller worden ingegrepen bij signalen die wijzen op een terugval, bijvoorbeeld in drugsgebruik (wat 
mogelijk in de casus van Hans wordt gezien als risico) en/of het risico op herhaalde dakloosheid. In een 
dergelijk geval is de kans groter dat een cliënt zelf aan de bel trekt als zij hun begeleider al goed kennen. 
Ook is de verwachting dat er dan meer adequaat gereageerd kan worden, omdat de begeleider weet hoe 
de cliënt in elkaar zit en al verschillende situaties met hem of haar heeft meegemaakt. In de casus van 
Michiel ligt het risico op de loer dat hij uitstroomt zonder begeleiding nu hij zelfstandig op woningen 
reageert, omdat hij geen ondersteuning bij de voorbereiding op uitstroom ervaart. 
 
Tegelijkertijd noemen, net als vorig jaar, met name een aantal BW-cliënten dit jaar dat zij ambulantisering 
niet als passend zien voor mensen van wie de zorgvraag dusdanig ernstig is dat het moeilijk zal zijn om 
zelfstandig te wonen. Iemand moet er vanuit dit perspectief ‘klaar’ voor zijn zelfstandig te gaan wonen en 
goed voor zichzelf kunnen zorgen. 
 
Al eerder kwam naar voren wat nu weer blijkt: dat met name BW-cliënten huiverig zijn om uit te stromen 
of dit zelfs niet willen. Men geeft aan zich comfortabel te voelen in een BW-voorziening en/of zelf angst 
te ervaren voor stigma na uitstroom. Hierbij speelt ook de angst voor eenzaamheid na vertrek uit een BW-
voorziening, waar men gewend is aan mensen om zich heen. Denise, inmiddels uitgestroomd naar een 
seniorenwoning, zegt hierover: 
 

Die mensen hebben veel meer om zich heen nodig, want ze worden éénzaam. Ze vereenzamen in 
hun eigen woning. (…) Omdat ik mezelf ook hier af en toe eenzaam voel, ondanks dat ik best wel 
een beetje brutaal kan zijn, en af en toe wel naar buiten ga. Mijn kinderen werken allemaal, en die 
laat ik zo veel mogelijk los. Ik ga me niet opdringen om naar ze toe te gaan of wat dan ook. Dus, 
ik zit hier ook vaak alleen, en dan krijg je toch wel soms de eenzaamheid om je heen. En dat heb 
je met een paar mensen niet. (Denise, >55, ZW) 
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Zij geeft aan zich er zorgen over te maken dat wanneer mensen te vroeg zelfstandig gaan wonen, zij zullen 
vereenzamen omdat ze niemand meer om zich heen hebben. Ook geeft ze aan dat begeleiding hierbij 
belangrijk is omdat deze een luisterend oor kan bieden en daarbij behulpzaam kan zijn in het opbouwen 
van contacten. 
 
Conclusie cliëntperspectief over het gebrek aan uitstroom in BW 
Net zoals bij Michiel (en ook Hans), komt uit verschillende interviews naar voren dat de begeleiding in de 
BW-voorzieningen met betrekking tot uitstroom naar een zelfstandige woning niet als stimulerend en 
soms zelfs als demotiverend wordt ervaren. Cliënten ervaren niet gemotiveerd te worden om toe te 
werken naar zelfstandigheid en uitstroom. Vanuit het perspectief van de door ons geïnterviewde cliënten 
lijkt het erop dat er in de BW-voorzieningen niet actief op uitstroom wordt ingezet.16 Daarnaast zien we 
ook dat cliënten graag meer continuïteit zouden zien in begeleiding gezien het gestelde vertrouwen op 
risicovolle momenten en de mogelijke rol van de begeleiding in het voorkomen van eenzaamheid en 
ondersteuning bij ervaren stigma na uitstroom. In de volgende paragraaf reageren stakeholders op de aan 
hen voorgelegde casussen.   
 
Vanuit de gemeente Den Haag wordt ten tijde van wederhoor aangegeven dat Michiel niet zonder 
ondersteuning hoeft uit te stromen. Hij kan een melding doen om ondersteuning te krijgen en clienten 
die uit BW uitstromen krijgen voor het eerste half jaar altijd een maatwerkarrangement. Echter, wanneer 
Michiel op eigen initiatief uitstroomt en geen contact met begeleiding onderhoudt, kan het zo zijn dat hij 
zelf ook niet het initiatief neemt tot het aanvragen van begeleiding. In 3.2.3 komt dit terug.  

2.2 Stakeholders BW over ervaren barrières bij uitstroom  

In reactie op de gespresenteerde casussen spreken gemeentelijke professionals over het belang van 
helderheid over herstelmogelijkheden. Uit de tweede meting bleek hoe professionals ook aangaven 
terughoudend te zijn met het inzetten op ambulantisering, vanwege de angst op terugval en overvraging 
van de cliënt. In reactie op de besproken casussen benoemen BW stakeholders opnieuw inhoudelijke 
behoudendheid als belangrijke bottleneck, gerelateerd aan onvoldoende vertrouwen in het vervolgtraject 
na uitstroom en continuïteit van de bedrijfsvoering. Vanuit meer behandelinggerichte partijen als ggz en 
verslavingszorg worden ook mogelijkheden voor meer inhoudelijke sturing genoemd, welke vanuit 
meerdere perspectieven wordt gerelateerd aan een betere besteding van middelen.   
 
Verschillende stakeholders geven naar aanleiding van de casus van Carola van vijf jaar in BW lang te vinden 
voor iemand die kan uitstromen. Een van de gemeentelijke deelnemers vraagt zich dan ook af of er 
overeenstemming bestaat over het begrip “hersteld” en wat eigenlijk de verwachtingen zijn van het 
herstel van een cliënt in BW: 

Ik zou weleens willen weten, in hoeverre er afstemming is over het begrip "hersteld". Wat 
verwachten wij en wat verwacht eigenlijk een BW. Want ook hier lees ik dus dat het om een situatie 

 
16 Ook gaven vorig jaar en ook dit jaar verschillende cliënten aan expertise rondom autisme te missen bij de begeleiding. Hier 
is dit jaar geen verdere analyse op uitgevoerd. 
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gaat, en dat iemand als "stabiel" wordt omschreven. Maar je gaat naar een BW om te herstellen, 
om uiteindelijk weer aan de samenleving deel te nemen. (Gemeentelijke stakeholder) 

Vanuit de gemeente wordt aangegeven dat men het belangrijk vindt dat er vanuit BW een focus is op het 
uiteindelijke doel, namelijk weer deel kunnen nemen aan de samenleving. Tegelijkertijd wordt 
aangegeven dat het van belang is om te weten of het weer deel kunnen nemen aan de samenleving een 
realistisch en wenselijk doel is. Aangegeven wordt dat, wanneer dit niet het geval is, er een andere route 
ingeslagen zou moeten worden, richting de Wlz: 

Dan zou je kunnen concluderen van: "Er is een stabiele situatie, maar hij kan niet meer zelfstandig 
wonen," maar dan heb je een ander omslagpunt, natuurlijk. (Gemeentelijke stakeholder) 

Maar ook wordt aangegeven: 

Het lijkt het wel alsof het accent op de indicatie ligt, terwijl - wat Dannenberg ook zegt - het accent 
op de relatie [tussen begeleider en cliënt] moet liggen. Dat mis je dan toch hier.  
(Gemeentelijke stakeholder) 
 

Het wordt belangrijk gevonden dat over dit herstelpersectief duidelijkheid en overeenstemming bestaat. 
Tevens wordt genoemd dat alleen wanneer duidelijk is welke route gekozen wordt, er efficiënt gebruik 
gemaakt kan worden van de beschikbare middelen en diensten.  

Ook wordt zowel vanuit de gemeente als vanuit BW-professionals aangegeven dat het voor een cliënt 
belangrijk is om te weten waar hij/zij aan toe is. Wanneer dit niet duidelijk is, blijft iemand voor een lange 
tijd zonder duidelijk toekomstbeeld of plan in een BW-voorziening zitten. In reactie op de casus van Hans 
wordt spontaan geroepen:  
 

Dat is jammer! De cliënt doet het klaarblijkelijk dusdanig goed. Hij weet zijn vraag uit te stellen. Hij 
heeft dagbesteding of althans betaald werk. Tevens heeft hij zijn drugsgebruik en verslaving onder 
controle. De psychiatrie is stabiel. Met deze cliënt zou je mooi richting een andere locatie met een 
beetje meer zelfstandigheid kunnen gaan kijken. Of eventueel zelfstandig met begeleiding. 
(Stakeholder ggz/verslavingszorg) 

 
Meerdere stakeholders benoemen dat het lijkt of Hans zo uit de BW kan, en er wordt gespeculeerd over 
de verschillende mogelijke redenen dat dit niet gebeurt. In de focusgroepen heerst het idee dat Hans 
misschien ook zelfstandig met intensieve begeleiding had kunnen wonen. Er wordt tevens verbazing 
uitgesproken over dat het hem lukt zich zo te ontwikkelen en dat hij niet zo gehospitaliseerd lijkt. 
Aangegeven wordt dat het klinkt alsof er al eerder iets had kunnen gebeuren, zoals Hans alvast inschrijven 
op een wachtlijst. Er wordt breed onderkend dat dit voor een cliënt een onwenselijke situatie is en en dat 
deze situatie eveneens veel geld kost, dat beter besteed kan worden.  
 
Een andere reden die BW stakeholders noemen voor het gebrek aan uitstroom is de angst voor terugval. 
Aangegeven wordt dat vaak voor de veilige route gekozen wordt, waarbij de situatie van een cliënt 
hetzelfde wordt gehouden zodat het goed blijft gaan. Deze houding zorgt dat mensen minder worden 
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uitgedaagd en minder snel vooruit gaan. Dit staat de voorbereiding op uitstroom in de weg. Door 
zorgprofessionals uit de MO, BW, verslavingszorg en ggz wordt ook ingegaan op de mogelijke 
kwetsbaarheid die bij Hans op de loer zou kunnen liggen:   
 

Waar ik altijd heel erg benieuwd naar ben... je wil natuurlijk niet dat een cliënt door drugsgebruik 
zijn zelfstandige woning weer moet opgeven. Dus er zou wel een concreet stappenplan moeten 
gemaakt worden met ook de behandelaar. (Stakeholder ggz/vz) 

 
Tegelijkertijd blijkt uit de gesprekken die hier vervolgens over plaatsvinden een variatie van professionele 
meningen en de mate van stimulering/sturing binnen de voorziening. Een effectieve manier lijkt 
bijvoorbeeld te zijn een extern perspectief op begeleiding binnen BW te organiseren. Eén van de 
zorgaanbieders geeft tijdens een focusgroep aan met dit externe perspectief ervaring te hebben. Deze 
geeft aan vanuit zorgbemiddeling intern nauw betrokken te zijn bij begeleiding, en hierbij er over cliënten 
op te hameren om bij deze toch wel te kijken naar het perspectief op door- of uitstroom. Zo wordt 
aangegeven terugkoppeling te geven aan zowel de behandelaar als de persoonlijke begeleiders van de 
cliënt, om op deze manier deze medewerkers aan te sturen om concreet te werken aan uitstroom. 
Daarnaast wordt aangegeven hier bovenop te zitten, ook vanwege het geziene risico op ‘tunnelvisie’ 
vanuit een dagelijks begeleider op een woonlocatie:  
 

Wij willen jaarlijks ook alle cliënten in beschermd wonen doornemen, om te kijken of de huidige 
indicatie passend is en of er niet gekeken kan worden naar uitstroom. (…) Zo blijf je een beetje als 
een extern iemand betrokken. Vaak is het voor een persoonlijke begeleider lastig om uit die 
tunnelvisie te stappen. Ze willen vaak de cliënt beschermen, bij zich houden en in een beschermde 
woonvorm omdat ze bang zijn dat de cliënt wellicht weer een terugval of psychose heeft. Vaak helpt 
het om van een extern persoon te horen dat het goed gaat met de cliënt. Wat doen jullie hieraan? 
Wat maakt dat jullie de cliënt hier houden? Waarom heb je nog niet gekeken naar een andere 
woonvorm? (Stakeholder ggz/vz) 
 

Deze deelnemer aan de focusgroep vertelt vanuit zorgbemiddeling een meer stimulerende rol te hebben 
in uitstroom, daar waar begeleiders (en behandelaars) hier zelf terughoudender in kunnen zijn. In dit 
verband is ook relevant dat genoemd wordt dat Hans mogelijk weinig zorg nodig heeft, waardoor zijn 
MWA (maatwerkarrangement) te laag is en het tegelijkertijd juist aantrekkelijker kan zijn om hem te laten 
uitstromen. Bij reacties in het gissen naar waarom Hans niet uitstroomt en hier niet bij geholpen wordt, 
wordt nog opgemerkt: ‘Misschien zijn er geen woningen. Misschien heeft het personeel er geen zin in.’  
 
Deze patstelling, welke ook in de vorige rapportage is besproken17, heeft betrekking op het idee dat 
financiële prikkels onbedoeld een omgekeerd effect hebben.18 Er is ten tijde van deze meting (voorjaar 

 
17 MO en BW stakeholders zien in de tweede meting een risico voor financiering van groepslocaties in te lage indicaties (MWA) 

bij inzet op voorbereiding op uitstroom. De gemeente geeft aan dat dit aandacht dient te krijgen en dat resultaatgebieden 
indien nodig eerst weer opgeschaald kunnen worden om de succeskans te vergroten. De gemeente geeft in deze derde meting 
aan dat de financiering van de locatie gedekt dient te worden uit Wonen en B&B, en dat de inzet op individuele begeleiding 
wordt betaald uit de MWA's op SPF, ZZG en FIN.  

18 Tijdens de vorige meting is ook aangeven dat het problematisch is wanneer veel cliënten op het punt van uitstromen 
staan maar er nog geen woningen beschikbaar zijn en blijkt dat de BW’s toen door de MWA’s 30% minder financiering 
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2022) bij BW stakeholders pas recent ervaring met de uitstroom-indicaties van de gemeente Den Haag. 
De gemeente is dan nog maar net begonnen met het afgeven van uitstroom-indicaties, waarbij een 
specialist van de gemeente elke twee jaar herziet of iemand toe is aan uitstroom en welke indicaties 
iemand krijgt. Volgens een gemeentelijke stakeholder kan de gemeentelijk specialist die de inschatting 
moet maken over wat iemand nodig heeft, deze inschatting echter niet altijd goed maken. Dit wordt door 
deze stakeholder verklaard doordat deze persoon de cliënt maar een keer in de twee jaar ziet bij een 
gesprek, waardoor het moeilijk blijkt om een goede inschatting te maken van wat iemand nodig heeft en 
aankan. Door corona is dit verergerd omdat er alleen digitaal contact was, hetgeen het nog moeilijker 
maakt om in te schatten hoe het met iemand gaat.  
 
Het blijkt ten tijde van dit onderzoek, dat bij deze tweejaarlijkse herziening de al bestaande MWA vaak 
wordt voortgezet. Het idee is dan ook dat hierdoor niet altijd de optimale MWA wordt afgegeven. Vaak 
hebben cliënten zich ontwikkeld in deze twee jaar en is het belangrijk om de MWA hierop aan te passen 
door bijvoorbeeld dagbesteding toe te voegen of een andere vorm van participatie uit te breiden. Ook 
blijkt het voor de gemeente moeilijk om te overzien hoe de MWA uiteindelijk wordt gebruikt.  
 
Hieronder wordt het werk van deze specialist nog in verband gebracht tot (het gebrek aan zicht op) de 
participatie en financiën van intramurale cliënten. In hoofdstuk vier komt dit verder aan de orde. 
Hieronder bespreken wij hoe cliënten de voorbereiding op uitstroom uit de MO in deze meting ervaren. 

2.3 Cliëntenperspectief op voorbereiding op uitstroom MO     

Wij zagen tijdens dit onderzoek hoe vorig jaar alle zes cliënten die we het jaar daarvoor uit de MO hadden 
gesproken tussen de eerste en tweede meting waren uitgestroomd naar een zelfstandige woning. Terwijl 
uit onze meting van twee jaar geleden bleek dat cliënten in de MO het lastig vonden om zich te focussen 
op hun herstel door een gebrek aan dagopvang en privacy, en zij het jaar daarop – dus vorig jaar – 
aangaven kritisch terug te kijken op hun tijd in de opvang en/of de begeleiding in de aanloop naar 
uitstroom, horen wij dit jaar meer positieve verhalen over verblijf in de MO. Dit jaar hebben wij vier 
nieuwe cliënten gesproken die in een Haagse MO-doorstroomvoorziening verblijven; Daan, Lia, Dennis en 
Dania. Twee van hen geven aan te willen uitstromen, maar hier op de korte termijn geen ruimte voor te 
zien.  

2.3.1 Onduidelijkheid over uitstroomtermijn MO 

Zo is participant Daan blij met zijn verblijf in de MO en geeft hij aan de afgelopen maanden de hulp te 
krijgen die hij nodig heeft. Hij heeft hier kunnen herstellen en zijn leven weer enigszins op de rit gekregen, 
waardoor hij het gevoel heeft met behulp van begeleiding weer zelfstandig te kunnen gaan wonen. Wel 
horen we van hem dat hij denkt klaar te zijn voor uitstroom, maar dat hij verwacht nog zeker twee jaar te 
moeten wachten voordat hij terecht kan in een eigen woning. 
 

 
hebben gekregen dan toen zij subsidie ontvingen. Toen is hier wel onderzoek naar gedaan en hebben zij met 
terugwerkende kracht extra financiering gekregen voor Wonen Intensief. Door de gemeente wordt deze derde meting 
aangegeven dat nu wel blijkt dat als een groot deel van de cliënten kan uitstromen, aanbieders gemiddeld een lager 
MWA-pakket hebben dan als er veel net nieuwe cliënten zijn.  
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Ik denk toch wel twee jaar. Ik hoopte eerst in mei al weg te kunnen gaan, alleen een huis zoeken 
wil niet lukken. Ik heb nu in principe alles op de rit, met een bewindvoerder, medicijnen via  Brijder, 
dagbesteding en inkomen. Je kan mij gewoon zo in een appartement zetten. (…) Het is wachten, 
totdat ik mijn spullen mag pakken en hier weggaan. (Daan, MO, >55) 

 
Zo ook respondent Lia, die wij dit jaar voor het eerst spraken. Lia zit sinds drie maanden in de MO, en is 
dakloos geworden nadat ze na haar scheiding het huis waar ze woonde met haar gezin aan haar man en 
kinderen heeft achtergelaten. Vanwege de woningcrisis kon ze geen woning vinden. Na een tijd wonen in 
een hotel en in haar auto, is ze in een MO-voorziening terecht gekomen. Ze wil zo snel mogelijk weer een 
eigen woning en naar eigen zeggen heeft ze alleen financiële hulp nodig. Ze geeft aan van haar begeleiding 
in de MO-voorziening te hebben begrepen dat ze in ieder geval de komende twee tot drie jaar in de MO 
moet verblijven om haar traject af te ronden en eerst naar een studio zal gaan waar ze met andere 
vrouwen samenwoont. Ze begrijpt dit niet en wil graag zelfstandig wonen om weer deels voor haar 
kinderen te kunnen zorgen. 
 

Ik wil een moeder zijn, ik wil voor mijn kinderen koken, ik wil ze ophalen van school, ik wil ze de 
tijd geven. (…) Ik zit hier, maar wat ik nodig heb is een woning en dat ik een moeder kan zijn voor 
mijn kinderen. De basis van het leven weet ik. Ik was 17 jaar getrouwd, dus om een huishouden te 
hebben, en te werken en voor je kinderen te zorgen, weet je? (…) Ja, weet je, ze begrijpen niet wat 
ik nodig heb bij dit traject. Het heeft geen nut. Na al die trajecten van hun zijn mijn kinderen groter 
geworden, na al die tijd. (Lia, MO, 35-54) 

 
Zij heeft de ervaring dat ze niet goed begeleid wordt binnen de MO en dat de trajecten die voor andere 
mensen voor groei zorgen, voor haar niet passend zijn. Dit frustreert haar en zij heeft het gevoel niet 
begrepen te worden en achteruit te gaan in de MO.   
 
Het gebrek aan passende ondersteuning die sommige cliënten in de MO ervaren, is in een van de 
focusgroepen ook naar voren gebracht naar aanleiding van het verblijf door Carola. Carola heeft na haar 
opname in een ggz-kliniek twee maanden in een MO-voorziening gezeten en is daarna in een BW-
voorziening terecht gekomen. Een beleidsmedewerker uit een van de regiogemeenten merkt hierover op: 
 

Sowieso dat ze na de opname in een MO-voorziening terecht is gekomen. Want ik neem aan dat 
de opname een klinische opname in een ggz-instelling via de zorgverzekering was. Waarom is ze 
dan in de MO terechtgekomen en kon ze niet meteen in een BW-instelling komen? Ik kan me 
voorstellen dat een MO voor iemand best wel-- Het is niet ingesteld op die psychische zorg, dus je 
zou het liefst willen dat iemand meteen doorstroomt naar een geschikte BW-plek. Tenminste, ik 
neem aan dat BW het meest geschikte vervolgtraject is aangezien ze daar al vijf jaar zit.  
(Gemeentelijke stakeholder) 

 
De andere twee door ons gesproken cliënten zijn beduidend positiever en hebben wel de indruk dat de 
geboden begeleiding aansluit op hun vraag. Dennis spreekt over de 30 procent aan zaken die hij heeft 
aangegeven nog op orde te moeten hebben alvorens uit te stromen naar een meer zelfstandige studio, 
met minder begeleiding.  
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Mensen denken vaak dat het alleen een dak boven je hoofd is, maar dat is het niet. Wat je hier 
ook veel krijgt, is begeleiding en gesprekken. Je kunt de problemen die je hebt met je begeleider 
oplossen. Naast je persoonlijke begeleider, kennen alle begeleiders jou die hier lopen.  
(Dennis, 35-54, verblijft nu een paar maanden in de MO) 
 
Jawel, de mensen van [organisatie] zijn zo goed. Ze begeleiden in papierwerk, en als er wat anders 
is staan ze altijd voor je klaar. Ik heb echt wel een pluimpje voor hen. (…) Ze komen altijd wel met 
een oplossing en ze zijn beschikbaar. (Dania, 35-54, MO) 

 
Dania heeft vlak voor het interview gehoord dat zij binnenkort (na zes maanden in de 
doorstroomvoorziening) kan uitstromen naar een eigen studio met omklapcontract en is erg tevreden 
over de begeleiding hier naartoe: 
 

[Begeleiding] heeft mij begeleid om hier te komen. Toen heb ik hier een studio gekregen. Het 
gaat uitstekend, en aan het einde van de maand ga ik weer verhuizen.  
(Dania, 34-54, MO) 

 
Wanneer Dania haar eigen woning heeft, ontvangt zij ambulante begeleiding van een nieuwe begeleider, 
ze weet nog niet voor hoe lang.  
 
Uit deze vier perspectieven blijkt de variatie in de ervaren passendheid van MO als oplossing voor de 
ontstane situatie van dakloosheid en de mate waarin cliëntrespondenten verwachten uit te stromen of 
nogmaals doorstromen naar een tijdelijk plek. Wat in het kader van dit onderzoek naar ambulantisering 
ook opvalt, is het gebrek aan duidelijkheid over het perspectief wanneer men verwacht uit te stromen. 
Daarnaast is Lia de enige door ons gesproken participant die niet uit Den Haag komt. Onbekend is of zij 
specifiek in haar regiogemeente van herkomst voor een woning in aanmerking zal komen.  
 
In de conceptrapportage is aangegeven dat dit deel met het perspectief vanuit MO-cliënten, nog niet 
tijdens de focusgroepen kon worden voorgelegd. Deze interviews hadden destijds nog niet 
plaatsgevonden. Tijdens de wederhoorronde is wel vanuit het gemeentelijk perspectief op de casussen 
van Lia en Carola gereageerd.  
Genoemd wordt dat in het geval van Lia, zij gezien de door haar genoemde financiële 
ondersteuningsbehoefte, door de gemeente zou worden aangemerkt als ‘economisch dakloos persoon’. 
In dit geval zou haar (regio) gemeente van herkomst moeten inzetten op een woning. De vraag wordt 
hierbij ook gesteld of hier vanuit de MO ook op in wordt gezet.  
Over de situatie van Carola, die na opname in een ggz-kliniek tijdelijk in de MO verblijft, in afwachting van 
een BW-plek, wordt genoemd dat er voor dakloze personen met een BW-indicatie die hiervoor op de 
wachtlijst staan, nu locaties Tijdelijk Wonen Intensief zijn. 
  
Hierna gaan wij in op het thema participatie, in en vanuit de BW en MO. 
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2.4 Participatie, passende daginvulling en uitstroom uit BW 

Naast begeleiding lijkt ook passende daginvulling een bepalende factor voor cliënten om wel of geen 
stappen te zetten in herstel en richting uitstroom. Een passende daginvulling helpt cliënten om hun 
leefwereld te vergroten, een gevoel van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid te ontwikkelen en biedt 
structuur. Ook doen cliënten contacten op, wat sociaal isolement kan voorkomen.19 Zo zien wij in de casus 
van Hans dat hij hierin al stappen heeft gezet door werk, sport en het volgen van een taalles.  
 
Toch lukt het niet elke cliënt om daginvulling te krijgen die voldoet aan diens wensen. Dit kan liggen aan 
het initiatief van de cliënt zelf, maar kan ook verband houden met de ondersteuning van begeleiding 
hierin. Zo heeft een aantal cliënten in een BW-voorziening de indruk enkel dagbesteding binnen de 
voorziening te kunnen doen. Dit kan cliënten belemmeren in het vergroten van hun leefwereld. Ook 
Michiel is ontevreden over het aanbod op het gebied van daginvulling. Zoals beschreven deed hij 
aanvankelijk dagbesteding in het groen, maar bestaat op het moment van het interview zijn daginvulling 
uit drie dagdelen verplichte ‘deurdienst’ in de instelling. 
 
Verschillende BW-cliënten vertellen niet te beschikken over een zinvolle daginvulling, terwijl zij aangeven 
dit wel te willen en aan te kunnen. Dit zorgt soms voor een gevoel van een uitzichtloze situatie, waarbij 
een leven buiten de BW-voorziening ver weg lijkt. Zinvolle daginvulling kan een belangrijke manier zijn om 
buiten de instelling te zijn en deel te nemen aan de maatschappij, waarmee het een belangrijk onderdeel 
van voorbereiding op uitstroom kan zijn. In de casus van Carola valt op dat zij aangeeft al zeker twee jaar 
geen zinvolle daginvulling te hebben en hoe zij vertelt te zijn benaderd vanuit de gemeente om 
gestimuleerd te worden weer te gaan werken, maar dat toen ontdekt werd dat ze in een BW-voorziening 
verbleef, dit traject is afgerond. 
 
Tabel 1 beschrijft de vormen van daginvulling waar de cliënten in een MO/BW-instelling die wij volgen in 
deze regio aan deelnemen, over tijd.  
 
Tabel 1. Overzicht aantal participanten in een MO/BW-instelling met aanbod voor zinvolle daginvulling   

T0 T1 T2 

Betaald werk 3 (12%) 1 (8%) 2 (14%) 
Dagbesteding 5 (20%) 3 (23%) 5 (36%) 
Vrijwilligerswerk 6 (24%) 1 (8%) 2 (14%) 
Opleiding  1 (4%) - - 
Geen daginvulling 10 (40%) 8 (61%) 5 (36%) 
Totaal 2520 13 14 

 
In deze tabel valt op dat het percentage participanten zonder daginvulling afneemt en daar tegenover het 
percentage dat een vorm van zinvolle daginvulling heeft stijgt. Een stijging is te zien bij zowel betaald 
werk, dagbesteding als vrijwilligerswerk.  

 
19 Spruit, L., Schutjens, J., & Welling-Maassen, A. (2015). Dagbesteding onder de loep. Is het een kwestie van motiveren? 
[Bachelor thesis, Fontys Hogeschool]. Verkregen van: HBO Kennisbank  
20 Een deel van deze personen is uitgestroomd en de participatie van deze personen wordt besproken in de tabel in 
hoofdstuk vier.   

https://hbokennisbank.nl/details/sharekit_fontys:oai:surfsharekit.nl:45718cac-b058-473f-a290-64b1d61b8055
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2.4.1 Reactie stakeholders BW op barrières participatie intramuraal  

In een van de gemeentelijke focusgroepen geeft de gemeente in reactie op de gepresenteerde casussen 
aan geen goed zicht te hebben op de zinvolle daginvulling van intramurale BW-cliënten. Aangegeven 
wordt dat zinvolle daginvulling voor iedere BW-cliënt als product dagstructurering in het pakket ‘Wonen 
Intensief’ zit.  Daginvuling in de vorm van dagbesteding vraagt om een indicatie welke wordt afgegeven 
door de gemeentelijk specialisten. Benadrukt wordt dat dagbesteding ‘in MWA termen’ ook altijd op een 
andere locatie dan de woonvoorziening is. 
 
Ook geeft de gemeente aan dat er discussie bestaat tussen gemeente en zorgverleners, over het zicht dat 
de gemeentelijk zorgkundig specialist heeft op de capaciteiten van een cliënt om in te kunnen schatten of 
en in welke mate iemand stappen kan zetten met betrekking tot participatie. Verteld wordt dat n.a.v. het 
advies van de gemeentelijk specialist zorgpartijen gevraagd worden een ondersteuningsplan te maken, 
hetgeen vervolgens niet of niet volledig genoeg gebeurt. We hebben heel veel gedoe gehad (…) We krijgen 
dan heel veel ruis op de lijn. Wat resteert is vervolgens onduidelijkheid bij de gemeente over de mate van 
participatiebehoefte en -graad onder BW-cliënten in voorzieningen.   
 
Tegelijkertijd benadrukt een zorg-stakeholder in een andere focusgroep het belang van dit gemeentelijk 
extern perspectief op de participatiemogelijkheden van intramuraal wonende BW-cliënten: 
 

Als zorgaanbieder trekken we van alles uit de kast om cliënten te stimuleren om bijvoorbeeld 
dagbesteding te hebben. Vaak helpt het als een soort van stok achter de deur als de gemeente daar 
ook een rol in speelt en nogmaals vertelt hoe belangrijk het is om naar een dagbesteding te gaan. Zij 
financieren het ook. (Stakeholder MO/BW) 
 

Tegelijkertijd blijkt uit de casusbeschrijving van Carola ook hoe binnen de gemeente verschillende 
afdelingen (Wmo en Participatiewet) onvoldoende op elkaar zijn afgestemd. Terwijl gemeentelijke 
stakeholders in de betreffende focusgroepen het belang zien van passend participatieaanbod, Dat is 
hetgeen wat mij als eerste opvalt, lijkt de gemeente die een participatieaanbod deed aan Carola het feit 
dat zij verblijft in BW te zien als een reden om dit aanbod niet te continueren. In één van de focusgroepen 
met zorg-stakeholders ontspint zich een korte discussie over waar deze mismatch aan gelegen kan 
hebben. Hieruit blijkt dat ook buiten de gemeente verschillende professionals betrokken zijn, waar men 
wel of juist niet op het goede adres is:   
 

MO/BW-aanbieder 1: Wat ik in deze casus verrassend vind is eigenlijk dat de gemeente op eigen 
houtje initiatief neemt en niet afstemt met een begeleider, een regisseur, rondom deze vraag van 
participatie. Dat het klaarblijkelijk binnen de gemeente helemaal een autonoom proces kan zijn. 
MO/BW-aanbieder 2: Ja, dat is de Participatiewet. Het is geen Wmo. 
MO/BW-aanbieder 1: Maar als deze valt onder MWA en dagbesteding, dan zou die gewoon erbij 
horen. Dan denk ik: wat apart dat dit compleet langs elkaar heen loopt. Ook dat een Wmo-consulent 
hier niet bij betrokken is geweest waardoor dit, wat ik net zeg, een autonoom proces kan zijn. 
Interviewer: (…) je kan als woonaanbieder, als ik het nu goed begrijp, ook een MWA krijgen zonder 
component dagbesteding, denk ik?  
MO/BW-aanbieder 1: Dat kan zeker. Ja, dat kan zeker. Maar het is heel raar dat dan de gemeente 
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zelf initiatieven neemt om opeens dan een cliënt apart te gaan benaderen zonder contact met de 
locatie waar deze cliënt verblijft, en hier helemaal autonoom in handelt. 

 
In zekere zin blijkt hieruit dat er ook nog verschillend wordt aangekeken tegen de rol vanuit de gemeente 
om sturend op te treden op het gebied van participatie. Terwijl in het eerste citaat wordt genoemd dat 
een stok achter de deur vanuit een gemeente helpend kan zijn, wordt autonoom handelen richting de 
cliënt niet als positief gezien. Deze bevinding is relevant, ook in relatie tot de vorige paragrafen, waarin 
eveneens vanuit een zorginstelling zelf is aangegeven dat een dagelijks begeleider mogelijk niet alle 
kansen op herstel voor een BW-cliënt ziet en een extern, stimulerend persectief hier helpend bij is.   

2.4.2 Vrijblijvendheid  
Door zorg-stakeholders wordt onderkend dat terwijl men weet dat het van belang is aandacht te besteden 
aan de participatie van intramulraal verblijvende cliënten, men ervaart dat het daarnaast ook lastig kan 
zijn langerdurend passende zinvolle daginvulling aan te bieden: 
 

Tegelijkertijd is het heel ingewikkeld om heel veel mensen daar langdurig heen te kunnen laten 
gaan. Ofwel het aanbod sluit niet goed aan, ofwel - er zijn allemaal belemmerende factoren op 
basis waarvan mensen op een gegeven moment niet gaan of niet meer gaan. We zijn hard aan 
het werk om te kijken of we dat ook gewoon wel kunnen verbeteren. (Stakeholder MO/BW) 

 
Besproken in de zorg-stakeholder focusgroep is ook het nog meer samenwerken met andere 
onderaannemers en partijen, omdat inhoudelijk wel gewenst wordt om passend participatieaanbod te 
kunnen doen, en wat hier institutioneel toch heel lastig aan kan zijn, al is het aan de overkant van de 
straat. Tenslotte wordt genoemd dat een verklaring voor het niet voldoende doorpakken vanuit de 
organisaties op wat men al weet (‘dat dit gewoon heel veel goed doet’) ligt in een zekere ervaren 
‘vrijblijvendheid’ op het gebied van participatie door deze cliëntengroep:  
 

Er zit natuurlijk altijd een bepaalde mate van vrijblijvendheid op dagbesteding. Dat is wel een 
ingewikkeld vraagstuk, want je weet vanuit eigen ervaring, maar ook gewoon vanuit studies, dat 
iets te doen hebben overdag op het gebied van zingeving of ergens heengaan, wat dan ook, 
gewoon heel veel goed doet voor mensen. (Stakeholder MO/BW) 

 
Terwijl participatie een belangrijk onderdeel vormt van herstel en dit breed wordt onderkend, zijn hier 
een aantal barrières benoemd.  
 
Tijdens wederhoor is de vraag gesteld nader in te gaan op de institutionele barrières voor passend 
participatieaanbod. Nadere analyse leidt tot het inzicht dat dit betrekking heeft op dat het per organisatie 
verschilt of het werken met onderaannemers ‘administratief veel gedoe oplevert’ of dat dit gemakkelijker 
gaat. Aangegeven wordt dat er enerzijds grote partijen die productiewerk en arbeidsmatige dagbesteding 
bieden en die erop ingericht zijn om facturen te sturen, want die zijn altijd een onderaannemer als partij. 
Anderzijds zijn er BW-organisaties die ook wat meer dagbesteding proberen te bieden op het gebied van 
groei van persoonlijke herstel en ook andere vormen van dagbesteding dan alleen productiewerk. Voor 
hen geldt dat deze niet ook ingericht als zijn als onderaannemer met een facturatiesysteem naar andere 
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partijen. Aangegeven wordt dat dit voor de ene BW-aanbieder meer problemen oplevert dan voor de 
andere, afhankelijk van of men zelf participatieaanbieder is of niet. Binnen de BW-participatieaanbieder 
kan een cliënt namelijk naast extern aanbod ook nog gebruik maken van interne activiteiten, waar dan 
niet meer op geregistreerd kan worden. Is de BW-partij zelf geen participatieaanbieder, dan kan de MWA-
waarde makkelijk gelijk naar de andere participatieaanbieder toe. Aangegeven wordt dat het per 
organisatie dus uitmaakt:  
 
BW-aanbieder zonder participatieaanbod: Ja, voor ons is het iets makkelijker dingen afnemen bij 
Fonteynenburg en Anton Constandse omdat we dan niet die MWA voor de dagbesteding krijgen, maar die 
gaat dan direct door naar de aanbieder. 

BW-aanbieder met eigen participatieaanbod: Als iemand bij ons naar Reakt gaat, dan kunnen we hem dus 
niet registreren op een inloop. 

Ook wordt aangegeven dat de ervaring is dat de bandbreedte van de MWA-waarde dermate strak is dat 
men ‘best wel snel’ in administratieve her-aanvragen zit, omdat de vraag achter de vraag van de client en 
het afgesproken resultaat bij de aanvraag van het MWA nog niet altijd duidelijk is. 
 
Het volgende onderwerp betreft de financiële situatie van intramurale cliënten.     

2.5 Financiën cliënten intramuraal 
Gekeken naar de financiële situatie (schulden of niet) en de mate van ondersteuning hierbij, dan valt in 
Tabel 2 (volgende pagina) met name op dat personen zonder schulden wel een bewindvoerder21 hebben.  
 
Tabel 2. Overzicht van schulden/ondersteuning bij financiën bij intramuraal verblijvende participanten op T2  

 Momenteel schulden Momenteel geen schulden Totaal 
Bewindvoerder 2 6 8 
Persoonlijk begleider 1  1 
Eigen beheer 1 3 4 
Geen gegevens   1 
Totaal 4 9 14 

 
In de casus van Carola komt o.a. aan de orde dat zij bewindvoering aanhoudt, ondanks dat ze geen 
schulden meer heeft. Door een deel van de gemeentelijke en ook de zorgstakeholders wordt vooral van 
het perspectief van Carola uitgegaan, die dit zelf wenst en tegelijkertijd wordt het gemak en de 
praktischheid van deze regeling onderkend. Gevraagd wordt of de situatie van Carola wordt herkend:  
 

Ja, zeker! Ze is ook al 60. Vaak is het wel fijn voor cliënten, gezien hun problematiek, dat zij 
bewindvoering hebben of onder bewind staan, want het kan nog wel eens voorkomen dat zij straks 
weer decompenseren. En dan is het fijn dat het financieel gebied geregeld blijft, (…) Het is nog 
altijd aan de cliënt om daar openheid in te geven. Stel, (…) de cliënt heeft uiteindelijk aanmaningen 
en dergelijke, dan is het voor ons heel lastig om daar wat aan te doen of de cliënt daarin te 

 
21 Wat is bewind | Rechtspraak 

https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Bewind/#tabs
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ondersteunen. Dus dan is het soms wel fijn als een cliënt bewindvoering heeft. (Stakeholder 
MO/BW) 
 
Omdat ze zelf aangegeeft dat ze bang is dat het allemaal zo'n rommeltje wordt, dus vanuit haarzelf 
gedacht. (Gemeentelijke stakeholder) 

 
Uit de bespreking blijkt ook dat gemeenten, net als bij de participatie, onvoldoende tot geen zicht hebben 
op de noodzaak van deze ondersteuning en of er na schulden nog voor ondersteuning op financiën wordt 
betaald. Door andere gemeentelijke stakeholders wordt dan ook aangegeven dat hier een noodzaak toe 
moet zijn, en dat hier anders (niet langer) een titel voor is.  
 

Het is opvallend dat dat kennelijk een keuze is die zij kan maken. Het moet wel betaald worden, 
toch? (Gemeentelijke stakeholder) 

 
De relatieve onzichtbaarheid voor gemeenten van de elementen participatie en financiën wordt ook wel 
duidelijk als een probleem gezien, waarin ook het gebrek aan vasthoudendheid en continuïteit van zicht 
op het traject ontbreekt.   

 
Dan is de degene die het betaalt, in dit geval de gemeente, er niet zo alert op. Niet op de 
bewindvoering, maar ook niet op die dagbesteding. Ik vind het heel gek dat het wordt gestopt op 
het moment dat bekend is dat ze in een BW-voorziening verblijft, en dat het ook niet op een ander 
moment weer is opgepakt. Ik bedoel, er zijn vast herindicatiemomenten geweest in die vijf jaar. 
Dat niet opnieuw het gesprek is aangegaan met mevrouw, zowel over de bewindvoering als over 
de dagbesteding. (Gemeentelijke stakeholder) 

 
Vanuit de gemeente wordt tijdens wederhoor aangegeven dat ook budgetbeheer kan worden ingezet.  
 
Dit hoofdstuk beschrijft de ondersteuning op het gebied van uitstroom, daginvulling en financiën van 
intramurale cliënten, en reactie hierop vanuit stakeholderperspectief. De belangrijkste punten van 
hoofdstuk twee worden hieronder opgesomd (volgende pagina). 
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Belangrijkste punten hoofdstuk 2 
• Van de veertien cliëntparticipanten, verblijvend in BW tijdens de eerste meting, verblijven 

negen participanten nog in dezelfde BW, en maakten vijf participanten een vervolgstap 
richting uitstroom.  Verschillende BW-cliëntparticipanten ervaren een gebrek aan 
motivatie en begeleiding bij uitstroom.  

• MO-cliënten stromen wel door of uit. Bij hen kan onduidelijkheid bestaan over de termijn 
waarop zij uitstromen, wat hiervoor nodig is en of zij in de gemeente van herkomst zullen 
uitstromen. In het geval van doorstroom is niet voor alle door ons gesproken MO-cliënten 
duidelijk waarom het door- en geen uitstroom betreft.   

• Onvoldoende afstemming tussen betrokken professionals binnen en buiten de eigen 
organisaties kan een verklaring vormen voor een gebrek aan (zicht op) begeleiding op 
uitstroom, daginvulling of ondersteuning bij financiën.  

• Er wordt verschillend gedacht over interne dan wel gemeentelijke sturing, en de ervaren 
‘vrijblijvendheid’ van het onderwerp (passende) participatie voor intramurale cliënten 
wordt benoemd. 

• Het verschil in denken over sturing is relevant. In verschillende onderwerpen in dit 
hoofdstuk is ook vanuit een zorginstelling zelf aangegeven, dat een dagelijks begeleider 
mogelijk niet alle kansen op herstel voor een BW-cliënt ziet. Een extern, stimulerend 
perspectief wordt hier dan ook als helpend bij gezien. 
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3. Uitstroom in de woningmarkt  
In dit hoofdstuk bespreken we de uitstroom uit voorzieningen naar de reguliere woningmarkt. Landelijk 
is de ambitie om zoveel mogelijk de intramurale zorg af te bouwen en zo een omslag te maken naar 
zelfstandig wonen in de wijk. Tegelijkertijd is er een groot tekort aan betaalbare (sociale huur)woningen. 
Uit eerdere metingen weten we dat dit in regio Den Haag de uitstroom bemoeilijkt. Na een korte terugblik 
op de bevindingen van de vorige metingen, beschouwen we de nieuwe ontwikkelingen en knelpunten op 
het gebied van uitstroom in de reguliere woningmarkt. Dit doen we aan de hand van de volgende 
onderwerpen: gerealiseerde uitstroom, druk op de woningmarkt, contractvormen en Housing First, bouw 
van sociale huurwoningen en het perspectief van de cliënt.  
 
Om deze onderwerpen te doorgronden, zijn onze onderzoekers samengekomen met stakeholders van 
gemeenten en woningcorporaties in de focusgroep Wonen. Deze zal dan ook meerdere keren worden 
aangehaald in dit hoofdstuk. 
 

Belangrijkste punten over uitstroom uit de woningmarkt uit eerdere metingen: 
• MO-cliënten stromen uit, terwijl het merendeel van BW-cliënten nog in BW verblijft. Een 

deel van de BW-cliënten wil zelf niet uitstromen, omdat zij zichzelf nog niet zelfstandig 
genoeg achten of bang zijn dat het mis gaat. 

• Er is een blijvend tekort aan betaalbare en sociale huurwoningen, ook worden nog steeds 
de prestatieafspraken voor convenantwoningen door woningcorporaties niet gehaald. 

• Vanwege beperkt corporatiebezit, worden ook particuliere oplossingen of creatieve 
oplossingen genoemd.  

• In twee regiogemeenten wordt gesproken van onderbenutting van de beschikbaar gestelde 
woningvoorraad en niet tijdige matching. 

• De 313 koepelconvenantwoningen worden alleen beschikbaar gesteld met een 
omklapconstructie of driepartijenovereenkomst. Zorgaanbieders geven aan dat deze 
woningen daarmee niet beschikbaar zijn voor mensen met een lichte of geen zorgvraag. Dit 
betreft bijvoorbeeld economisch dakloze personen/spoedzoekers en mensen die al vrij 
zelfstandig in een doorstroomvoorziening verblijven. 

• Verbeterde intergemeentelijke samenwerking wordt als belangrijk element gezien om de 
uitstroom naar regiogemeenten te kunnen verhogen. 
 

3.1 Gerealiseerde uitstroom  
In hoofdstuk 1 is besproken welke trajecten de cliëntparticipanten tot nu toe hebben afgelegd. De 
meerderheid van de gevolgde participanten is woonachtig in Den Haag en verblijft in een zelfstandige 
woning. Voor derde meting is met 35 cliëntparticipanten gesproken, waarvan twintig in een zelfstandige 
woning verblijven, negen in een intramurale BW-voorziening, vijf in een doorstroomvoorziening en één in 
een MO-voorziening. 
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Tabel 3 toont de verdeling van de 49 cliëntparticipanten die de afgelopen drie metingen zijn geïnterviewd, 
naar verblijf-/woonplaats, tussen de eerste, tweede en derde meting. Hiervan zijn er vier die altijd 
zelfstandig hebben kunnen wonen, met begeleiding van een BW- of GGZ-instelling. Deze zijn hier 
ingedeeld onder “cliënten oorspronkelijk BW”. Daarnaast zijn er 31 participanten die in een BW-
voorziening verblijven of hebben verbleven en veertien die in een MO-voorziening verblijven of hebben 
verbleven. Over de metingen heen verschilt het aantal cliëntparticipanten dat deelnam aan het 
onderzoek, waardoor de totalen niet optellen tot de 35 of 14 zoals bovenin de tabellen genoemd wordt. 
 

Eén jaar later: waar staan cliënten nu?  
Tabel 3. Verdeling cliëntparticipanten naar verblijf-/woonplaats, tussen de eerste, tweede en derde 
meting. 

Cliënten oorspronkelijk BW (35) verblijvend/woonachtig in: Den Haag (17); Zoetermeer (8); Rijswijk (2); 
Leidschendam-Voorburg (6); Wassenaar (2) 

2020 2021 2022 Woon-/verblijfssituatie 

19 18 17 Zelfstandige woning in de wijk (incl. omklap contract en Housing First) 

15 9 9 Intramuraal Beschermd Wonen 

0 0 1 Verblijf in doorstroomvoorziening 

34 27 27 Totaal 

Cliënten oorspronkelijk MO (14) verblijvend/woonachtig in: Den Haag (12); Zoetermeer (2); Rijswijk (0); 
Leidschendam-Voorburg (0); Wassenaar (0) 

2020 2021 2022 Woon-/verblijfssituatie 

1 6 3 Zelfstandige woning in de wijk (incl. omklap contract en Housing First) 

1 2 4 Verblijf in doorstroomvoorziening 

7 0 1 Verblijf in nachtopvang/MO 

9 8 8 Totaal 

    

 
Voor veel cliëntparticipanten is de situatie onveranderd gebleven. Voor zeventien cliëntparticipanten 
geldt dat zij nog steeds in een zelfstandige woning wonen. Hiervan zijn wel vijf omklapcontracten 
‘omgeklapt’ naar een woning op eigen naam. Voor negen participanten geldt dat zij nog steeds in een BW-
voorziening verblijven. Daarnaast zijn er nog zes participanten deze meting voor het eerst gesproken, 
waarvan er dus nog geen sprake is van een veranderde woon- of verblijfssituatie ten opzichte van de 
vorige meting. 
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In de vorige metingen in 202022 en 202123 zagen we een beperkte uitstroom vanuit de BW-voorzieningen. 
Dat is dit jaar gelijk gebleven. Opnieuw wordt hierbij de wooncrisis door veel geïnterviewden, zowel 
cliënten als stakeholders, genoemd als grootste oorzaak.  
 
De veranderingen in de woon- of verblijfsituatie in het afgelopen jaar die wel zichtbaar waren, zijn als 
volgt. Er is één cliëntparticipant vanuit dakloosheid ingestroomd in een MO-voorziening. Eén participant 
is van een doorstroomvoorziening uitgestroomd naar een zelfstandige woning (onderhuur). Verder is er 
nog één cliënt vanuit een BW- voorziening naar een doorstroomvoorziening gegaan.  

3.2 Druk op de woningmarkt 
De wooncrisis en daarmee de druk op de woningmarkt blijft onveranderd ten opzichte van een jaar 
geleden. Zo staat de trend van ambulantisering nog steeds in de context van een gespannen woningmarkt. 
Deze meting zoomen we specifiek in op meervoudige oorzaken van het uitblijven van uitstroom. Hierbij 
is door stakeholders overkoepelend aangegeven dat er onvoldoende convenantwoningen beschikbaar 
zijn. Zo wordt aangegeven dat in Den Haag de zorgpartijen jaarlijks rond de 3500 aanvragen doen voor 
convenantwoningen, terwijl er slechts 313 beschikbaar zijn. In de bijlage van het Doorbraakplan24 wordt 
gesproken over een vraag naar 1370 ‘zorgwoningen’ in Den Haag, met in 2021 een aanbod van 330 
‘zorgwoningen’. Hoewel kleiner dan het verschil waarover wordt gesproken door de stakeholders, komt 
dit nog steeds neer op een jaarlijks tekort van 1040 woningen voor uitstroom uit zorginstellingen.  
 
Allereerst, wie komen voor die woningen in aanmerking? In het Koepelconvenant, gesloten tussen de 
gemeente Den Haag, woningcorporaties en de zorgaanbieders staat dit beschreven. 
 

 
Uit: het Koepelconvenant25 
Zorgdoelgroepen: cliënten die potentieel in aanmerking kunnen komen voor convenantwoningen.  
• Dit zijn (jong)volwassenen afkomstig uit een woonvorm van één van de convenantpartners in de 
gemeente Den Haag, waar zij 24/7 (kunnen) verblijven, die klaar zijn om uit te stromen naar 
zelfstandig wonen en in aanmerking komen voor een indicatie voor ambulante (Wmo)begeleiding, 
waarvoor geldt dat de convenantwoningen een grote stap richting zelfredzaamheid/stabiliteit 
mede mogelijk maakt.  
Zij verblijven in een woonvorm gefinancierd vanuit residentiële jeugdhulp, of in een gemeentelijk 
gesubsidieerde / Wmo-MWA gefinancierde woonvorm of op een intramurale plek waar ze op grond 
van de GGZ, Wlz (o.a. DBC) of Indicatiestelling Forensische Zorg verblijven.  
• Daarnaast kunnen er groepen cliënten, die niet per definitie uitstromen uit een eerder genoemde 
setting, aangewezen worden als doelgroep. Dit zijn cliënten uit de nachtopvang/noodopvang, 
overige dak- en thuisloze ambulante cliënten, cliënten die aangedragen worden door de 
(jeugd)reclassering (justitiabelen), allen met een indicatie voor (woon)begeleiding. 

 
22 Rapportage-Eerste-Meting-2019-2020-Onderzoek-MO-BW-Regio-Den-Haag 
23 Rapportage-Tweede-Meting-2021-Onderzoek-MO-BW-Regio-Den-Haag 
24 Doorbraakplan huisvesting zorgdoelgroepen en statushouders, 2021, RIS 310115 
25 Koepelconvenant huisvesting zorgdoelgroepen, 2020 

https://nienkeboesveldt.com/wp-content/uploads/2020/09/Rapportage-Eerste-Meting-2019-2020-Onderzoek-MO-BW-Regio-Den-Haag-.pdf
https://nienkeboesveldt.com/wp-content/uploads/2022/03/Boesveldt-e.a.-2022-Rapportage-2021-Tweede-Meting-Onderzoek-Ambulantisering-Regionalisering-MO-BW-Regio-Den-Haag.pdf
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/10660398/1/RIS310115_Bijlage
https://www.arcadewonen.nl/media/15913/koepelconvenant-den-haag-2020.pdf
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• Alsmede de doelgroep van Housing First / Housing First Jongeren. Deze wordt gevormd door 
Haagse daklozen met complexe en meervoudige problematiek (als gevolg van psychiatrische 
aandoeningen, al dan niet in combinatie met verslavingsproblemen), die niet zelfredzaam zijn en 
onvoldoende aansluiting vinden bij wat in Den Haag aan (opvang)voorzieningen wordt aangeboden 
en waarvan wordt verwacht dat ze (met begeleiding) in staat zijn om (binnen afzienbare tijd) zo 
zelfstandig mogelijk te wonen. Hierna te noemen Housing First cliënten.  

 
Volgens punt twee in bovenstaand kader biedt het Koepelconvenant ruimte om ook zorgdoelgroepen met 
een lichtere ondersteuningsbehoefte een convenantwoning aan te bieden. In eerdere metingen werd 
door zorgaanbieders benoemd dat deze doelgroep niet in aanmerking kwam.  

3.2.1 Regionale samenwerking 
De meeste MO/BW-voorzieningen staan in Den Haag en veruit de meeste aanvragen voor 
convenantwoningen worden gedaan in Den Haag. Dit terwijl door regiogemeenten wordt aangegeven dat 
in deze regiogemeenten nog steeds niet alle convenantwoningen benut worden. In de meting van 2021 
werd verwacht dat door de toegenomen intergemeentelijke samenwerking de uitstroom naar 
regiogemeenten zou toenemen. Stakeholders van gemeenten en woningcorporaties geven aan dat deze 
opgave nog op de agenda staat en verder uitgewerkt moet worden. Uit de focusgroepen met stakeholders 
in deze meting blijkt dat afspraken tussen Haagse zorgpartijen en de woningcorporaties met 
convenantwoningen in de regiogemeenten nog niet altijd bestaan: 
 

Ik hoorde dat ze in Rijswijk woningen over hadden vorig jaar. Die zijn dus niet gebruikt door 
zorginstellingen. Blijkbaar liggen er nog geen connecties tussen bijvoorbeeld een zorgpartij in Den 
Haag en die corporatie in Rijswijk. […] Volgens mij ligt te het er vooral aan, dat het praktisch nog 
niet geregeld is. Dus daar moeten we aan werken. Dat heb je niet meteen allemaal in één keer 
voor elkaar. (Gemeentelijke stakeholder, focusgroep Wonen) 
 

Hieruit blijkt het belang om tot (meer) afspraken te komen tussen zorgaanbieders en woningcorporaties 
uit de verschillende gemeenten, om het uitstromen naar de regio waar iemand vandaan komt of het 
meest (positieve) netwerk heeft te faciliteren. Daarnaast komt uit de focusgroepen naar voren dat de 
kosten voor de maatwerkarrangementen als een obstakel worden ervaren voor de uitstroom naar 
regiogemeenten. De overgang naar regiogemeentelijke budgetten zou (nog steeds26) niet passend zijn. 
 

Als jij hier woont, dan krijg je hier een maatwerk arrangement. Dus als jij naar Delft of Zoetermeer 
gaat vanuit Den Haag, dan moet dat maatwerkarrangement betaald worden door de gemeente 
Zoetermeer of de gemeente Delft. Den Haag is dan blij, want die denkt: zo dat scheelt een heleboel 
geld. Maar Delft of Zoetermeer hebben ineens een cliënt die ze moeten gaan betalen uit hun pot 
die ook niet zo groot is. (Niet-gemeentelijke stakeholder, focusgroep Wonen) 
 

Daarnaast wordt aangegeven hoe kleinere corporaties problemen ondervinden wanneer zij geacht 
worden een specifiek aanbod te leveren. Bijvoorbeeld wanneer het aanbod bestaat uit voornamelijk 

 
26 In de rapportage van de tweede meting, 2021, is beschreven dat er een apart budget is vrijgemaakt om deze budgettaire 
kwestie een hoofd te bieden, toch komt deze bevinding opnieuw in deze meting vanuit het zorgperspectief naar voren.  

https://nienkeboesveldt.com/wp-content/uploads/2022/03/Boesveldt-e.a.-2022-Rapportage-2021-Tweede-Meting-Onderzoek-Ambulantisering-Regionalisering-MO-BW-Regio-Den-Haag.pdf
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gezinswoningen, maar zij geacht worden een aantal studio’s te leveren aan zorgjongeren. Dit pleit zowel 
voor meer mogelijkheden om samenwerkingsverbanden uit te breiden, waardoor er breder gezocht kan 
worden naar de juiste aansluiting van vraag en aanbod, als voor meer passend of flexibel bouwen 
(makkelijker te splitsen), ook door kleinere corporaties in regiogemeenten. 
 
Het verbeteren van de regionale samenwerking tussen zorgpartijen en woningcorporaties is essentieel 
om het woonaanbod goed te kunnen benutten. Daarnaast bevordert het succesvolle uitstroom wanneer 
een cliënt uitstroomt naar de gemeente waar voor die persoon het netwerk het sterkst en meest 
ondersteunend is of kan zijn.  

3.2.2 Cliënten en zorgaanbieders ontmoedigd 
In de inleiding van dit hoofdstuk wordt genoemd dat er ruim duizend, als niet meer, woningen minder 
beschikbaar zijn dan er aanvragen liggen voor zorgdoelgroepen. Dit tekort houdt al lang aan en is 
inmiddels algemene kennis in de regio Den Haag. Uit interviews blijkt dat deze realiteit de cliënten en 
zorgaanbieders ontmoedigt in de zoektocht naar een woning om naar uit te stromen. Een voorbeeld 
hiervan wordt gevomd door de casus van Hans. 
 

Casus: Hans uit Den Haag 
Zoals we al eerder lazen over Hans, verblijft hij nu tien jaar in een BW-locatie. Hiervoor had hij een 
eigen woning, waar hij na drugsgebruik in een psychose is geraakt en zijn woning ontruimd is. Op 
het moment van het interview is hij stabiel, kan zijn vraag uitstellen en heeft voor 28 uur een 
betaalde baan op hbo-niveau. Ook sport hij regelmatig en volgt hij taalles. Vorig jaar vertelde Hans 
dat zijn wens om uit de BW-voorziening te stromen groeide en zijn begeleiders hem herhaaldelijk 
vertelden dat hij op eigen benen zou kunnen staan. Hij gaf aan samen met zijn begeleiders te gaan 
kijken wat hiervoor geregeld moet worden en dit voor te bereiden. Dit jaar vertelt hij dat er geen 
ontwikkeling is geweest in de begeleiding tot uitstroom. Hij zegt de begeleiding in de BW niet meer 
nodig te hebben en heeft zijn verslaving onder controle. Toch worden er geen concrete stappen 
gemaakt tot zijn uitstroom. (Hans, 35-54, BW) 

 
 
In de meting van 2021 werd al gesignaleerd dat cliënten zelf aangeven niet te willen uitstromen uit BW. 
Zij achtten zichzelf niet zelfstandig genoeg of zijn bang dat het mis gaat. Onder respondenten uit BW-
voorzieningen viel dit jaar opnieuw op dat zij weinig tot geen perspectief ervaren op uitstroom naar een 
zelfstandige woning. De begeleiding die zij krijgen ervaren zij vaak als positief, maar zij blijven uitzicht op 
uitstroom missen of ervaren dat dit niet voor iedereen haalbaar is.  
 
Deze meting wordt aan deze bevinding toegevoegd dat ook begeleiders niet sturen op uitstroom, omdat 
zij de kans heel klein achten dat er een woning voor hun cliënten beschikbaar is. De ervaring van de 
aanbieders is, dat begeleiding op uitstroom in dit geval zinloos is. Er worden dan geen concrete stappen 
gezet richting uitstroom, ondanks dat dit passend zou zijn. Ook hierdoor verblijven cliënten langer dan 
nodig in een BW-voorziening. 
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Door stakeholders wordt dit probleem herkend en ook nadrukkelijk benoemd. Doel van de door de 
gemeente Den Haag geïntroduceerde Uitstroomkaart is om expliciet het gesprek over uitstroom te 
stimuleren.  
 

We zijn vorig jaar gestart met veel nadrukkelijker te bespreken met cliënten hoe er toegewerkt 
wordt naar uitstroom. Hiervoor gebruiken we de Uitstroomkaart. Daarop staat uitgelegd wat we 
verwachten van cliënt en begeleider. Want de afgelopen tijd is er onder het mom van ‘er zijn toch 
geen woningen’ te weinig aan uitstroom gewerkt, en zag men alleen de convenantwoning als 
mogelijkheid. (Gemeentelijke stakeholder, focusgroep Zorg) 

 
Naast de mogelijkheid van een convenantwoning, staat op de Uitstroomkaart ook de mogelijkheid om 
via de reguliere weg een (sociale) huurwoning te vinden.  

3.2.3 Zelfstandig uitstromen 
Uit interviews blijkt ook hoe meerdere cliënten zelfstandig of met hulp van de begeleiding reageren op 
sociale huurwoningen. Een voorbeeld hiervan is de casus van Michiel.  
 

Casus: Michiel uit Den Haag 

Michiel spreken we dit jaar ook voor de derde keer. Hij wil al drie jaar uitstromen, maar ontvangt 
hierbij nauwelijks begeleiding. Hij heeft een lang werkzaam leven achter de rug en zou graag weer 
willen werken en zelfstandig willen wonen. Twee jaar geleden kreeg hij twee jaar verlenging in de 
BW, om meer tijd te hebben voor uitstroommogelijkheden. Toen was er geen zicht op uitstroom, 
vorig jaar niet, en nu is er nog steeds geen perspectief. Hij reageert daarom nu zelfstandig op 
woningen, maar staat niet lang genoeg ingeschreven om hiervoor in aanmerking te komen. 
Desgevraagd geeft Michiel aan niet bekend te zijn met voorrangsregels voor personen die 
uitstromen uit BW. (Michiel, >55, BW) 

 
 
Stakeholders, specifiek van woningcorporaties, staan grotendeels negatief tegenover zelfstandig 
uitstromen. Een deel van de deelnemers aan de focusgroepen is bekend met dit fenomeen, een deel is 
dat nog niet. De meerderheid is het erover eens dat het een onwenselijke situatie is, omdat op deze 
manier de woningcorporatie niet op de hoogte is van de zorgbehoefte van de cliënt: 
 

Ik schrik hier wel een beetje van. Want het is inderdaad wat [naam stakeholder] in het begin al 
zegt: dit zijn mensen die aanspraak zouden kunnen maken op een convenant. Dus die zouden 
helemaal niet zelf moeten zoeken. En waarom zeg ik: "Die zouden zelf niet moeten zoeken", omdat 
wij dan ook helemaal niet weten dat we te maken hebben met een uitstromer. Dus wij kunnen dan 
ook niks voor hun betekenen. Daar ligt echt een opgave. Dat hebben we al eerder gemerkt in het 
afgelopen jaar dat het voorkomt, en dat maakt de opgave, dat maakt het wonen en het leefbaar 
houden van de wijk heel erg ingewikkeld. (Niet-gemeentelijke stakeholder, focusgroep Wonen) 
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Met  het leefbaar houden van de wijk, wordt door woningcorporaties bedoeld dat er gevreesd wordt voor 
overlast veroorzaakt door de desbetreffende huurder. Woningcorporaties zien liever dat een uitstromer 
via een convenantwoning voor maximaal twee jaar verplichte begeleiding heeft. De stakeholders van 
woningcorporaties hebben het beeld dat een uitstromer die zelfstandig zoekt niet zal voldoen aan de 
verwachtingen die zij hebben van een reguliere huurder. In de volgende paragrafen wordt ingegaan op 
terugkeer naar een woning na klinische opname. 

3.2.4 Terugkeer naar woning na klinische opname 
In de volgende casus verliest Carola haar woning tijdens een opname. Na de opname is ze in een MO- en 
daarna in een BW-voorziening gekomen. In de laatste verblijft ze nog steeds. 
 

 
Het feit dat Carola na opname in de MO terecht is gekomen verbaast gemeentelijke stakeholders. Er wordt 
aangegeven dat zij zich destijds in een precaire situatie bevond welke de MO mogelijk een minder 
geschikte verblijfplaats maakte en dat het een verlies is dat zij de woning tijdens de opname niet kon 
behouden. De verantwoordelijkheid voor het vinden van een passende woning na een psychiatrische 
behandeling wordt zo bij de BW-voorziening gelegd. Er zal vervolgens ook een beroep moeten worden 
gedaan op de al beperkt beschikbare convenantwoningen voor de doelgroep. Zowel voor het herstel als 
voor de het voorkomen van gestagneerde doorstroom is het dus beter dat de woning in ieder geval voor 
de opnameduur wordt aangehouden.  
 
In deze casus is het zo dat de cliënt aangeeft niet terug te willen naar de woning. Feit blijft daarentegen 
dat er een sociale huurwoning vrijkomt. Het achterlaten van deze huurwoning heeft in dit geval niet geleid 
tot een voorrangspositie voor het verkrijgen van een reguliere sociale huurwoning buiten het convenant. 
De druk op het aantal convenantwoningen en het aantal beschikbare BW-plekken zou verkleind kunnen 
worden wanneer deze mogelijkheid wel zou bestaan. In de woorden van de stakeholder is hier een ‘troef’ 
uit handen gegeven.  
 
De mogelijkheid tot doorbetalen van de huur is door de onzekerheid van de opnameduur een optie die 
volgens gemeentelijke en niet-gemeentelijke stakeholders voor een langere periode ‘lastig te 
verantwoorden’ is. Aangegeven wordt dat de veronderstelling is dat de gemeente in een dergelijke casus 
niet kan betalen voor een BW-plek en het aanhouden van de woning. Daarnaast wordt genoemd dat het 
onwenselijk wordt gevonden om een woning onbewoond te laten, gezien de hoeveelheid mensen die een 

Casus: Carola uit Den Haag 
Zoals eerder besproken is Carola rond de 60 jaar en woont in een BW-instelling. Zeven jaar geleden 
is ze uitgestroomd, waar ze psychotisch werd en daarom weer werd opgenomen. Ze kon de woning 
behouden, maar haar waanbeelden hielden direct betrekking met de buurt, waardoor zij daar niet 
naar terug wilde. Na de opname heeft ze twee maanden in een MO gezeten en is daarna in een BW-
instelling gekomen. Hier zit ze nu vijf jaar. Ze heeft al zeker twee jaar geen dagbesteding. Een tijdje 
geleden is zij benaderd door de gemeente om gestimuleerd te worden weer te gaan werken. Toen 
werd ontdekt dat ze in een BW-voorziening verbleef, is dit traject afgerond. (Carola, >55, BW) 
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woning zoeken.  
 
Vanuit corporaties wordt aangegeven dat het niet aan de woningcorporatie is op welke manier iemand 
een woning wel of niet kan behouden. Aan de andere kant laat iemand bij een opname wel een woning 
achter. De optie om een woning beschikbaar te stellen uit de reguliere voorraad, wordt in de focusgroep 
Wonen niet genoemd.  
 
Ten tijde van wederhoor wordt vanuit de gemeente aangegeven graag met de corporaties een afspraak 
te willen maken over wanneer iemand een woning achterlaat, in een situatie zoals deze vergelijkbaar is 
met die van Carola, en het dan beschikbaar stellen van een woning uit de reguliere woning voorraad.  
 
Na het bespreken van de ervaren mogelijkheden en onmogelijkheden bij deze casus, gaan we nu verder 
in op verschillende contractvormen en Housing First. 

3.3 Contractvormen en Housing First 
In het Koepelconvenant wordt het gebruik van rechtstreekse en intermediaire verhuur uitgewerkt, ook 
wel driepartijencontracten en omklapcontracten genoemd. Dit zijn de twee opties voor de verhuur van 
convenantwoningen aan MO/BW uitstromers. Hierbij wordt in het koepelconvenant aangegeven dat de 
zorgaanbieder een grote stem heeft bij het bepalen van de contractvorm. 
 

 
Uit: het Koepelconvenant27, artikel 3 
b. Convenantswoningen hebben één van de twee volgende huurcontracten, beide worden voor 
bepaalde duur aangegaan:  

i. een huurovereenkomst waarbij de wooneenheid rechtstreeks door de corporatie verhuurd 
wordt aan een cliënt. Deze huurovereenkomst eindigt -als aan de wettelijke vereisten (zoals 
opzegtermijn) is voldaan- van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen 
bepaalde duur.  
ii. een huurovereenkomst die op naam staat van de zorgaanbieder (intermediaire verhuur).  

c. De keuze voor één van de twee contractvormen vindt plaats op basis van de volgende 
uitgangspunten:  

 i) Zowel rechtstreekse als intermediaire verhuur is mogelijk, waarbij rechtstreeks verhuur 
het best aansluit op de landelijke ontwikkelingen rondom de huisvesting van 
zorgdoelgroepen (scheiden wonen/ zorg).  
 ii) Tussen corporatie en zorginstelling vindt overleg plaats over de passende contractvorm 
voor concrete gevallen of groepen cliënten. Dit mede tegen de achtergrond van de 
financieringsystematiek van de (zorg)begeleiding van de cliënt.  
 iii) De corporatie bepaalt het contractaanbod, de voorkeur van de zorginstelling is daarbij 
zwaarwegend.  
 

 
27 Koepelconvenant huisvesting zorgdoelgroepen, 2020 

https://www.arcadewonen.nl/media/15913/koepelconvenant-den-haag-2020.pdf
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3.3.1 Meer driepartijencontracten en maatwerk 
Waar vorige jaren vooral het omklapcontract werd gebruikt, wordt nu ook door stakeholders aangegeven 
dat het rechtstreeks verhuren met een driepartijencontract de voorkeur kan hebben. Dit is al meer in lijn 
met het scheiden van woon en zorg, één van de zes principes van het recent gepubliceerde Nationaal 
Actieplan Dakloosheid28. Ook haalt dit het financiële risico weg bij de zorgaanbieder, die bij 
omklapcontracten de intermediaire verhuurder is. 
 

Ik denk dat het per corporatie wel verschilt. Want wij hebben eigenlijk gezegd dat we geen 
omklapcontracten meer doen. Dus wij zetten vanaf het begin al gelijk het huurcontract op de naam 
van de huurder, met een begeleidingsovereenkomst erbij. Dus daar spreken we af dat er voor één 
of voor twee jaar begeleiding door de zorgpartner geleverd moet worden. Op het moment dat die 
twee jaar voorbij is, wordt geëvalueerd. Dat is vaak met een consulent sociaal beheer29. Dan wordt 
gekeken: is die begeleiding nog nodig of is dat genoeg geweest? Bij ons hebben wij eigenlijk geen 
omklapcontracten meer. (Niet-gemeentelijke stakeholder, focusgroep Wonen) 
 

Daarnaast wordt er maatwerk geleverd wat betreft de verplichte begeleiding. Juridisch gezien kan de 
woningcorporatie het contract meteen ontbinden wanneer er geen begeleiding is, maar aangegeven 
wordt dat in de realiteit wordt overlegd: 
 

Maar stel nu dat het ontzettend goed gaat met die mevrouw of meneer. Na een jaar zegt de 
gemeente gewoon: "Ja, het gaat zo goed, hij krijgt geen begeleiding meer want het gaat goed." In 
principe zou je dan als corporatie zeggen: "Ja, oh wacht, dan moet je nu de woning uit." Dat kan 
natuurlijk niet, want met die mevrouw gaat het hartstikke goed! Snap je? Het is niet zo strak. We 
zitten niet constant met de wet in ons hoofd: Wacht even. Mis, hup eruit. Nee, alles gaat in 
maatwerk, gaat in overleg. … Werken met de wet in je hand werkt niet.  
(Niet-gemeentelijke stakeholder) 
 

Dit geeft wel aan dat de driepartijenovereenkomsten ook nadelen hebben. Stakeholders van 
woningcorporaties geven aan dat zij een huurcontract zouden kunnen ontbinden wanneer iemand geen 
zorg meer ontvangt. Dit is strijdig met het principe scheiden van wonen en zorg. 
 
In sommige gevallen betekent het leveren van maatwerk dat juist een omklapcontract de beste optie is. 
Dit geeft meer vrijheid in het eerder of later omklappen van een contract, hetgeen in sommige gevallen 
wenselijk is.  
 

Ik heb er eentje die zit al acht jaar in een omklapcontract. Op het moment dat je bij die mevrouw 
binnenkomt en zegt: zullen we eens gaan omklappen, dan wordt ze helemaal gek. We hebben met 
het Leger des Heils afgesproken: het blijft een omklapcontract. Dat maakt voor ons niet uit. De 
huur wordt betaald. Het is alleen wat vervelend voor het Leger des Heils want die moet dat regelen. 
Maar met een omklapcontract heb je wat meer flexibiliteit, dan dat je heel strak een contract op 

 
28 Nationaal Actieplan Dakloosheid: Eerst een Thuis, 2022 
29 Medewerker van een woningcorporatie 

https://open.overheid.nl/repository/ronl-bb529bd58adc8061e5c058d2fe9671197ba6244f/1/pdf/nationaal-actieplan-dakloosheid-eerst-een-thuis.pdf
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naam neemt. Dus vandaar dat wij nog wel omklapcontracten leveren. (Niet-gemeentelijke 
stakeholder, focusgroep Wonen) 
 

Hiermee wordt ook duidelijk hoe belangrijk een goede en betrokken zorgaanbieder is. Hierna gaan we in 
op een mogelijk obstakel als het gaat om de combinatie van wonen en zorg. 

3.3.2 Wonen en zorg 
Een cliënt heeft altijd de vrijheid om zelf een zorgaanbieder te kiezen. Dit wordt in de focusgroep 
aangemerkt als een potentieel probleem, omdat zorgaanbieders samenwerken met specifieke 
woningcorporaties. Dus wanneer iemand wil wisselen van zorgaanbieder is dat potentieel een reden om 
te moeten verhuizen: 
 

Stel dat iemand bij het Leger des Heils zit, die heeft daar zijn begeleiding. Hij krijgt de woning van 
ons, want wij werken samen met het Leger des Heils. En dan zegt hij ineens: "Ja, maar ik heb ruzie 
met mijn begeleiding van het Leger des Heils. Ik wil naar de Kessler. Dan heb je pas een probleem. 
Want de woning wordt gehuurd door het Leger des Heils. Via het Leger des Heils, de begeleiding 
van het Leger des Heils. "Nee" zegt die cliënt, 'het is mijn goed recht om voor andere begeleiding 
te zorgen. Ik ga naar de Kessler." "Ja, maar die woning is niet van de Kessler. Die is van het Leger 
des Heils." (Niet-gemeentelijke stakeholder, focusgroep Wonen) 
 

Deze situatie is nog niet voorgevallen. Wel is er een situatie geweest waarin de cliënt op de lijst stond 
voor een convenantwoning en toen van zorgaanbieder wisselde. Dat betekende dat deze cliënt op een 
andere lijst moest komen, omdat de nieuwe zorgaanbieder geen samenwerking had met de 
woningcorporatie waar de cliënt eerder op de lijst stond. Dit is een punt van aandacht. 

3.3.3 Housing First 
In de regio Den Haag wordt Housing First ingezet bij de zwaarste doelgroep, die buiten de andere vormen 
van het aanbod vallen. Dit wordt aangeboden vanuit het Leger des Heils en LIMOR.  
 

Hier in Den Haag zeggen we: Housing First, dan volgen we echt de methodiek uit Amerika. Dus de 
voorwaarde is: iemand is langere tijd dakloos en is verslaafd en heeft multiproblematiek. Ze 
schulden zijn op orde, hij krijgt direct een huis en wij laten hem gaan. Maar hij krijgt ten minste 
zes tot acht tot 12 uur begeleiding per week. (Niet-gemeentelijke stakeholder, focusgroep Wonen) 
 

Stakeholders geven aan goede ervaringen te hebben met Housing First, ondanks twijfels vooraf: 
 

Ik was zelf heel sceptisch over Housing First, dus ik heb een landelijk onderzoek gedaan. Ik ben 25 
corporaties en 25 zorginstellingen gaan bellen van Groningen tot Maastricht om te vragen: hoe 
gaat dat? Ik kreeg bij iedereen hetzelfde antwoord: wij waren er allemaal tegen, maar als je het 
uiteindelijk doet, valt het reuze mee. Ik moet zeggen: we waren er heel erg tegen, maar nu wij 
eenmaal begonnen zijn valt het reuze mee. (Niet-gemeentelijke stakeholder, focusgroep Wonen) 
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In hoofdstuk vier bespreken we ervaringen met Housing First in Den Haag vanuit het cliëntenperspectief.  

3.4 Bouw van sociale huurwoningen 
Landelijk is het streven om 30% sociale huur te hebben in elke gemeente, waarmee het aanbod betaalbare 
huurwoningen vergroot wordt.30 In de regio Den Haag is het percentage sociale huur net iets meer dan 
30%, maar er zijn lokale verschillen. Den Haag (30,9%), Rijswijk (32,9%) en Zoetermeer (34,9%) zitten 
boven de norm en Leidschendam-Voorburg (25,3%) en Wassenaar (26,0%) zitten eronder (zie Tabel 6 in 
de bijlage). Het plan om dit meer gelijk te trekken wordt als volgt omschreven:  
 

Er is niet over een percentage gesproken, maar in totaal moeten er 17500 sociale huurwoningen 
bijgebouwd worden tot 2030. Dat is vooral om spreiding ook over de gemeenten te krijgen. Dat 
biedt wel ook mogelijkheden om in de regiogemeente, waar over het algemeen minder sociale 
huur is, meer ruimte voor die zorggroepen beschikbaar te krijgen. (Gemeentelijke stakeholder, 
focusgroep Wonen) 

 
Wanneer we Den Haag vergelijken met andere grote steden, valt op dat er in Den Haag een veel lager 
aandeel sociale huur is. Zo heeft Amsterdam 40,1% sociale huur en Rotterdam 43.9%.31 

3.4.1 Nep-sociaal 
Aan de andere kant wordt er een groot verschil genoteerd in hoeverre gemeenten willen meewerken en 
constructief meedoen in het realiseren van sociale woningbouw. Zo wordt genoemd dat in sommige 
gemeenten de woningvoorraad “nep-sociaal” wordt gemaakt. Hiermee wordt bedoeld dat er nu sociale 
huurwoningen worden gebouwd door private investeerders, maar dat zij maar voor vijftien jaar de sociale 
huurprijs hoeven te vragen. Aangegeven wordt dat daarmee de sociale huurvoorraad niet voor de lange 
termijn is gewaarborgd, maar dat zo slechts op korte termijn aan de cijfers wordt voldaan: 
 

Dan zeggen ze: "We gaan private investeerders vragen om voor 15 jaar voor een sociale huurprijs, 
nieuwbouw te realiseren. Na die 15 jaar zijn ze vrij om te doen met de huurprijs wat ze willen." Dus 
je kunt je voorstellen dat na die 15 jaar de huurprijzen enorm stijgen. Dus je vertroebelt daarmee 
eigenlijk je sociale voorraad. Dus dan zou je nog steeds kunnen voldoen aan die doelstelling die we 
hebben voor 2030, maar dan voldoe je niet op de lange termijn aan het toevoegen van sociale 
huurwoningen, wat een woningcorporatie natuurlijk wel doet. (Gemeentelijke stakeholder, 
focusgroep Wonen) 

 
In de volgende paragraaf wordt ingegaan op het cliëntperspectief in het corporatievertoog.  

 
30 Zoals in Programma Een Thuis voor Iedereen bepleit door een brede coalitie onder leiding van Bernard ter Haar en nu ook 
in het Nationaal Actieplan Dakloosheid: Eerst een Thuis, 2022. 
31 Uit ‘Voorraad woningen; eigendom, type verhuurder, bewoning, regio’ van het CBS 

https://open.overheid.nl/repository/ronl-dfe59a4dce3367cfe84d95284838a8b69af70d4d/1/pdf/programma-een-thuis-voor-iedereen.pdf
https://open.overheid.nl/repository/ronl-bb529bd58adc8061e5c058d2fe9671197ba6244f/1/pdf/nationaal-actieplan-dakloosheid-eerst-een-thuis.pdf
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82900NED/table?ts=1673355980500
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3.5 Perspectief van de cliënt 
Er wordt in de focusgroep Wonen weinig gesproken over het perspectief van de cliënt door stakeholders, 
hooguit over het perspectief van andere professionals. Dit is opvallend vergeleken met andere regio’s en 
gemeenten waar onderzoek wordt gedaan naar het cliënten- en stakeholderperspectief in de MO/BW 
keten. Wanneer het gaat over complexe problematiek, gaat het vooral over (het voorkomen van) overlast 
en wordt niet of nauwelijks gesproken over wat de cliënt nodig zou hebben.  
 
Wanneer het gaat over cliënt Carola, met een psychose, wordt direct de aanname gedaan dat er sprake 
is van overlast. Hierbij is de terugkomende opmerking:  
 

Het punt wat ik al niet weet is: is er overlast geweest of niet? (Niet-gemeentelijke stakeholder, 
focusgroep Wonen) 

 
Of wanneer het onderwerp van regulier zoeken door uitstromers uit de MO/BW ter sprake komt, gaat het 
ook direct over overlast of ‘als het fout gaat’:  
 

Het enige is dat bij de convenantpartners, dat is het prettige, heb je een convenantwoning van 
convenantpartners, dat weet je er is begeleiding, je weet dat ze goed zitten, je weet ook dat als 
het fout gaat, kan je iemand bereiken. Dat heb je bij de reguliere huurders helemaal niet. Die 
hebben overlast, die hebben problemen en je merkt het niet of je merkt het te laat. (Niet-
gemeentelijke stakeholder, focusgroep Wonen) 

 
Los van het gebrek van het cliëntperspectief, zien we in het laatste voorbeeld dat de cliënt al wel in 
sommige gevallen als reguliere huurder wordt gezien. Of andersom, dat ook reguliere huurders een 
hulpvraag kunnen hebben. Dit is een belangrijke stap in het destigmatiseren van de doelgroep. Een 
volgende stap is dan ook om geen stigmatiserende aannames te doen bij deze huurders. 

3.5.1 Gegevens delen 
In de focusgroepen viel op dat tussen woningcorporaties gesproken wordt over bepaalde cliënten. Dit is 
vaak helpend, maar hier lijkt wel een aandachtpunt te liggen in  het beschermen van de persoonsgegevens 
van de cliënt. Situaties waarbij woningcorporaties overleggen zijn bijvoorbeeld wanneer er in het verleden 
problemen zijn geweest met deze persoon of wanneer er huurachterstanden zijn. 
 

Maar het komt wel voor dat hij iemand krijgt, we hebben het verleden keer met een cliënt gehad, 
zij kregen iemand voor gesteld en hij zei: "We hebben hier echt problemen mee gehad met die 
meneer. Kunnen jullie hem overnemen?" Toen hebben we dat gedaan. (Niet-gemeentelijke 
stakeholder, focusgroep Wonen) 
 
Waar we ook tegenaan lopen zijn mensen met een huurachterstand. Die tijdens de bewoning van 
een woning van ons een huurachterstand hebben gekregen. En zijn dus twee of drie jaar al onder 
behandeling bij een zorginstelling. Dan komen ze terug bij ons. Wij moeten verplicht, dat is ons 
beleid bij Vestia, een betalingsregeling afsluiten met deze mensen. Anders kunnen zij geen woning 
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bij ons krijgen. Soms gaat het om hoge bedragen van 20000 euro. Deze mensen zitten al in de 
meeste gevallen in een schuldsaneringstraject. Ze kunnen dat er niet bij hebben. Dus dan bellen 
we met elkaar, met andere corporaties, dan bel ik [noemt namen corporatiecollega’s]: kunnen 
jullie deze persoon verder helpen? Hij heeft een huurachterstand en wij kunnen hem helaas geen 
woning aanbieden. (Niet-gemeentelijke stakeholder, focusgroep Wonen) 

 
Het risico van gezamenlijk overleg is dat iemands persoonsgegevens niet voldoende beschermd zijn. 
Daarom zitten er strikte voorwaarden aan het delen van deze gegevens.32 Daarnaast is het onwenselijk 
dat iemand nergens meer terecht kan als huurder. Daarvan zijn verschillende stakeholders zich bewust en 
om dat te voorkomen is er goed overleg tussen zorgpartijen en woningcorporaties. 
  

We zijn wel met elkaar bezig, om te proberen die meneer of mevrouw zo goed mogelijk een plek 
te geven. Vooral ook omdat we ons op dat punt baseren op die zorgpartij. … We geven iedereen 
echt wel een tweede, derde, vierde of vijfde kans. (Niet-gemeentelijke stakeholder, focusgroep 
Wonen) 

 
Ondanks goede bedoelingen, is het belangrijk te waken voor de valkuilen van privacyschending en het 
voorkomen dat iemand tussen wal en schip terecht komt door zijn of haar huurverleden. De belangrijkste 
punten van dit hoofdstuk staan samengevat op de volgende pagina.  
  

 
32 De autoriteit persoonsgegevens refereert hiernaar als een “zwarte lijst”, wat alleen toegestaan is onder strikte 
voorwaarden. 
 
 

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/zwarte-lijst#mag-ik-een-zwarte-lijst-opstellen-en-gebruiken-7932
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/zwarte-lijst#mag-ik-een-zwarte-lijst-opstellen-en-gebruiken-7932
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Belangrijkste punten hoofdstuk 3 
• De uitstroom uit BW-voorzieningen is blijvend laag. Zowel cliënten als zorgaanbieders zijn 

ontmoedigd door de kleine kans op uitstroom in een overspannen woningmarkt, omdat er 
ieder jaar ruim duizend woningen voor uitstroom tekort komen. Tegelijkertijd lijken kansen te 
worden gemist doordat er nog beperkte samenwerking is tussen zorgaanbieders en 
woningcorporaties in de regio. 

• MO- en BW-cliëntparticipanten zoeken (ook zonder ondersteuning vanuit de begeleiding) 
vaker zelfstandig naar reguliere sociale huurwoningen, waardoor woningcorporaties geen 
zicht hebben op waar uitstromers terecht komen. Dit wordt vanuit woningcorporaties wel 
gewenst. 

• In dit onderzoek ziet de UvA hoe een cliënt na een klinische opname niet terug kan keren naar 
de eigen reguliere woning, en tijdens de opname de woning verloor. 

• Er wordt wisselend gebruik gemaakt van driepartijencontracten (huurcontract op naam van 
cliënt, maar met huurcontract met zorgbijlage als ontbindende voorwaarde) en 
omklapcontracten (intermediare verhuur, huurcontract op naam van zorgorganisatie),  
waarbij wordt aangegeven maatwerk te leveren met inachtneming van het advies van de 
zorgaanbieder.  

• Stakeholders geven aan goede ervaringen te hebben met Housing First. 
• Vanuit de focusgroepen komt het “nep-sociaal” bouwen in deze regio, waarmee op lange 

termijn de sociale huurvoorraad niet gewaarborgd is, als aandachtspunt naar voren. 
• Het cliënt/huurderperspectief ontbreekt nog vaak in de uitspraken van deelnemers aan de 

focusgroep wonen. Wel worden er door stakeholders stappen gezet richting 
destigmatisering van de doelgroep, door hen als gewone huurders te zien. 

• Huidig overleg tussen woningcorporaties lijkt helpend voor de uitstroom van cliënten.  
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4. Ambulante begeleiding in de wijk 
In dit hoofdstuk bespreken we ervaringen met en knelpunten in (het leveren van) ambulante zorg. Het 
vertrekpunt zijn de ervaringen van uitgestroomde cliëntparticipanten met continuïteit van zorg na 
uitstroom, en gaan we dieper in op afschaling/wisseling van zorg na uitstroom en overdracht naar lokaal 
aanbod en wisselingen van begeleiders. Daarnaast bespreken we aan de hand van verschillende casussen 
de reacties van lokale professionals en beleidsmakers en eventuele door hen aangedragen verklaringen 
en barrières voor de uitkomsten op cliëntniveau. Specifiek gaan we in op perspectieven op het verkleinen 
van impact van wisselingen in begeleiding en financiële barrières voor continuïteit van ondersteuning. Tot 
slot bespreken we het perspectief van stakeholders op integraliteit en samenwerking in de wijk, 
waaronder samenwerking met ggz. 
 

Belangrijkste bevindingen ambulante ondersteuning uit eerdere metingen: 

• Er is vanuit de regio behoefte aan meer onderlinge samenwerking, deling van informatie over 
kosten en expertise ter voorbereiding op de doordecentralisatie en het passend inrichten van 
lokaal (nieuw) aanbod.  

● Daarnaast kwam uit de tweede meting de behoefte aan meer inzet op continuïteit van 
begeleiding na uitstroom en, waar mogelijk, dezelfde begeleiders betrokken te houden bij 
het proces. Indien dit niet lukt, is financiering voor warme overdracht van belang. 

● Uit de tweede meting bleek dat ervaringen met financiering MWA niet positief zijn voor 
ambulante begeleiding. Ook is de financiering van lokale opbouw van voldoende ambulante 
ondersteuning complex vanwege uitstel en de combinatie van regionaal en lokaal budget. Dit 
heeft gevolgen voor het aanbod aan cliënten: slechts de helft ontvangt na uitstroom nog 
begeleiding. 

● Ervaringen met Housing First bleken in deze meting veelal positief. Volgens enkele 
respondenten wordt dit soms echter in verband gebracht met overlast. Er werd een spanning 
ervaren tussen de behoefte aan het delen van kennis en signalen met de politie en de privacy 
van de cliënt. 

4.1 Continuïteit vanuit cliëntperspectief 
Uit de vorige meting bleek dat terwijl de helft van de (recent) uitgestroomde cliëntparticipanten na 
verhuizing begeleiding ontvangt vanuit hun eerdere begeleider of tevreden is met de nieuwe begeleider, 
echter ook een deel van de participanten aangaf bij uitstroom zonder warme overdracht een nieuwe 
begeleider te hebben gekregen.  
 
Dit jaar ontvangen elf van de twintig zelfstandig wonende cliëntparticipanten nog ambulante begeleiding, 
waarvan twee enkel vanuit een aanbieder van geestelijke gezondheidszorg. Negen zelfstandig wonende 
participanten ontvangen momenteel geen ambulante begeleiding (meer). Wel worden twee van deze 
negen participanten ondersteund met thuiszorg. Van de twee recent (afgelopen jaar) uitgestroomde 
participanten, ontvangt één nog wel begeleiding en de ander niet. 
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4.1.1 Continuïteit begeleiding na uitstroom  
Marieke en Wouter stroomden afgelopen jaar uit naar een zelfstandige woning; Marieke vanuit een BW-
voorziening, en Wouter vanuit een MO-doorstroomvoorziening. Marieke stroomde uit onder begeleiding 
van de BW-voorziening naar een zelfstandige sociale huurwoning, waar Wouter op eigen initiatief 
uitstroomde naar een huurwoning van een vriend waar hij een ruimte kon onderhuren. Deze verschillende 
routes naar een zelfstandige woning leiden tot verschillen in de (dis)continuïteit van zorg: Marieke wordt 
momenteel nog ambulant begeleid door de BW-voorziening waar zij eerder verbleef, terwijl Wouter geen 
(woon)begeleiding meer ontvangt. Wouter geeft echter aan dat hij, ondanks de financiële problemen die 
hij ervaart na het vinden van een zelfstandige woning, in principe geen ondersteuning meer nodig heeft 
en daarom tevreden is met zijn huidige situatie. 
 
Daarentegen vertelt Marieke dat de overgang van 24/7 aanwezigheid van begeleiding in de BW-
voorzieninging naar een aantal uur per week ambulante begeleiding voor haar impactvol is geweest. Toen 
zij net uitstroomde, kreeg zij nog vijf uur ambulante begeleiding per week, maar na een aantal weken 
werd dit verder afgeschaald naar drie uur per week. Daarnaast kreeg Marieke een andere begeleider toen 
zij uitstroomde, waar zij achteraf wel blij mee is. Marieke geeft aan het prettig te hebben gevonden als er 
in de eerste periode na uitstroom meer begeleiding beschikbaar was geweest, in elk geval zodat ze speling 
had ervaren in het beroep dat zij op haar begeleider kon doen:  
 

Stel je voor als ik wel iets meer nodig had gehad, dan kan je gewoon aan de bel trekken. En nu had ik 
echt zo van: "Oh, maar ze is zo lang geweest, en zij heeft nog dit nodig om te rapporteren. Ja-nee, ik 
kan haar nu echt niet extra bellen, want dan ga ik echt over m'n uren heen."  
(Marieke, <35, zelfstandig wonend in regiogemeente na BW)  

 
In dit citaat valt op dat deze cliënt op de hoogte is van de hoeveelheid uren die haar geboden kan worden, 
en hier rekening mee houdt. Ook in eerdere metingen kwam naar voren dat de overgang van een BW-
voorziening naar een zelfstandige woning en de daarbij vaak bijkomende afschaling van zorg impactvol 
kan zijn voor participanten.  

4.1.2 Afschaling/wisseling zorg na uitstroom 
Naast Marieke en Wouter, geven acht andere participanten aan dat de zorg die zij ontvangen de afgelopen 
jaren (verder) is afgeschaald (vier participanten) of helemaal is stopgezet (vier participanten). De 
ervaringen hiermee zijn wisselend; zo geeft een aantal participanten aan dat de afschaling passend voelt 
en/of voortkwam uit een eigen wens voor minder zorg. Deze participanten geven ook aan dat zij nog de 
telefoonnummers van hun eerdere begeleiders hebben, en het idee te hebben dat zij hen altijd kunnen 
bereiken mocht het een keer minder goed met hen gaan. De begeleiders hebben dit ook aan deze 
cliëntparticipanten aangegeven. Andere participanten benoemen echter niet blij te zijn met de afschaling 
van zorg en hier last door te ervaren. Zo vertelt Cor, die zelfstandig woont in een regiogemeente, dat zijn 
zorg is overgenomen door een nieuwe Wmo-partij en dat hij nu minder uren begeleiding krijgt. Hierdoor 
lukt het hem moeilijk om bijvoorbeeld zijn huis op orde te houden:  
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Ik ben iets veranderd van zorg en ik krijg nu minder uren. En je ziet het gewoon aan mij, het werkt niet 
echt. Ook in mijn huis. Niet gezegd; de begeleiding moet alles doen. Maar je ziet dat het rommeliger 
is, ik heb de sturing nodig. Hoe zeg je dat? Ik kan vrij veel, mits goed gestuurd. Maar als er te weinig 
uren zijn, dan merk je dat gewoon. (Cor, 35-54, zelfstandig wonend in regiogemeente na BW) 

 
Eén andere cliëntparticipant geeft aan dat zij na 10 jaar begeleiding door een Haagse zorgaanbieder, 
waarvan twee jaar ambulant in de regiogemeente waar zij zelfstandig woont, van de gemeente niet langer 
door deze partij begeleid mag worden. De afgelopen twee jaar hield zij haar begeleider vanuit de 
centrumgemeente (Den Haag), maar deze begeleiding is nu per december 2021 stopgezet. Deze 
participant geeft aan dat als zij nog ondersteuning zou willen ontvangen, zij zich zou moeten inschrijven 
bij een lokale partij. De participant geeft aan zich in principe oké te voelen met het stoppen van de 
begeleiding, omdat ze momenteel ook behandeling vanuit de ggz ontvangt en het delen van haar 
dagelijkse zorgen nog haar belangrijkste ondersteuningsvraag was. Wel geeft ze aan dat de ondersteuning 
door de psycholoog vanwege haar geloofsovertuiging toch niet hetzelfde voelt. Haar begeleider heeft 
aangeboden om haar te helpen zoeken naar andere lokale ambulante begeleiding, maar de participant 
geeft aan dit niet te willen omdat zij dan opnieuw moet wennen aan een begeleider:  
 

Als ik had gezegd: "Ja,” dan had ze me meegeholpen om hier de zorg te vinden. Het is toch niet de zorg 
die ik van jullie heb gehad. En plus, ik moet vertrouwen opbouwen, want mijn vertrouwen is zo 
geschaad. Want het duurt lang voordat ik een vertrouwensband opbouw.  
(Denise, >55, zelfstandig wonend in regiogemeente na MO) 

De begeleider en Denise hebben nu afscheid van elkaar genomen. Zij geeft aan wel het telefoonnummer 
van haar oude begeleider te hebben, en altijd bij haar terecht te kunnen als zij iets kwijt wil. Dit vindt ze 
erg prettig. In de volgende paragraaf gaan we nog specifieker in op de overdracht naar lokaal aanbod en 
wisseling in begeleiding.   

4.1.3 Overdracht naar lokaal aanbod en wisseling van begeleiders 
Opvallend is dat geen van de participanten deze meting spreekt over ondersteuning vanuit wijk- of 
buurtteams. In de focusgroepen worden wijkteams wel meermaals benoemd door stakeholders als partij 
die de ondersteuning na uitstroom/omklap kan overnemen. Navraag leert dat Wmo-wijkteams in Den 
Haag geen uitvoerende functie hebben, maar een intake en doorverwijs-functie. Uitvoering van deze 
doorverwezen taken is in deze constructie belegd bij partijen in het sociaal domein (sociale basis, bv 
servicepunt XL en de zorgaanbieders). 
 
Wel geeft één participant aan na het moment van omklappen te worden overgedragen aan een andere 
tak van dezelfde zorgaanbieder, gespecialiseerd in het verlenen van ondersteuning in de wijk, van de 
zorgorganisatie waar hij door wordt begeleid. Ook geven twee particpanten, woonachtig in een 
regiogemeente, aan dat zij sinds kort ondersteuning ontvangen van een lokale Wmo-partij genaamd 
InZet.33 Een van hen geeft aan redelijk tevreden te zijn met deze ondersteuning: deze participant wordt 
door deze partij geholpen met administratie en de aanvraag van Wmo-middelen zoals een scootmobiel. 

 
33 Home | Inzet-indewijk 

https://www.inzet-indewijk.nl/
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Er is ook de mogelijkheid tot het verkrijgen van huishoudelijke hulp, maar hiervoor zou de participant dan 
thuis moeten blijven en dat wil deze niet. Wel vertelt deze participant dat zaken niet altijd snel geregeld 
worden. De tweede participant is niet blij met deze nieuwe partij, en benoemt het volgende:  

 
Dit is zo'n rommel. Links weet niet wat ze voor rechts moeten doen, indicaties voor dagbesteding 
kunnen niet worden aangevraagd. […] Het is een rare mix-groep. We zijn er niet beter van 
geworden. Het is makkerlijker voor de gemeente, maar niet makkelijker voor de mensen die het 
nodig hebben. (Cor, 35-54, zelfstandig wonend in regiogemeente na BW) 

 
In de verschillende gemeenten geeft een aantal participanten aan dat zij het afgelopen jaar te maken 
hebben gehad met wisselende begeleiders van dezelfde begeleidende partij. De ervaringen hiermee zijn 
wisselend: sommige participanten geven aan wisselingen niet zo erg te vinden, terwijl anderen hier veel 
last van ondervinden. In sommige gevallen wordt er ook een vorm van continuïteit ondervangen door 
bijvoorbeeld casusregie. Zo vertelt Roel dat hij in de eerste vijf maanden na het betrekken van zijn 
zelfstandige woning twee verschillende begeleiders heeft gehad. Echter geeft hij aan eerder wel 
continuïteit in begeleiding te hebben ervaren: zo is de begeleider die hij had toen hij zijn woning betrok 
nu zijn casusregisseur. Ook toen hij verhuisde van de BW-voorziening naar zijn zelfstandige woning, 
behield hij zijn casusregisseur. Hij vindt het prettig dat zijn traject, ondanks de wisselingen in begeleiding, 
wordt overzien door dezelfde casusregisseur. Ook in de focusgroep met stakeholders wordt, zoals later in 
dit hoofdstuk beschreven, benoemd dat casusregie stabiliteit en continuïteit in het traject kan helpen 
waarborgen.  

4.2. Continuïteit vanuit stakeholderperspectief 
Vorig jaar gaven stakeholders aan dat continuïteit in begeleiding na uitstroom het uitgangspunt blijft, 
maar dat dit niet altijd praktisch te organiseren is en veel vraagt van medewerkers welke, onder andere 
door bezuinigingen, al kampen met een hoge werkdruk. Er werd ervaren dat er niet altijd voldoende 
financiering beschikbaar is om cliënten continuïteit in begeleiding en een warme overdracht te bieden, en 
dat begeleiding soms door de krappe budgetten eerder dan wenselijk wordt afgeschaald. Naar inzicht van 
de stakeholders waren wisselingen in begeleiding voor sommige cliënten geen probleem, maar voor 
anderen erg lastig wegens ervaren moeilijkheden in het vertrouwen in begeleiders.   
 
Wisselingen in begeleiding kunnen bij cliëntparticipanten leiden tot stress en verminderd vertrouwen in 
de hulpverlening. Dit blijkt ook uit de casus van Dean, welke hieronder wordt besproken.34  
 

Casus: Dean uit Den Haag 
De eerste keer dat wij Dean interviewden was hij net uitgestroomd uit een BW-voorziening. Dean 
volgde op dat moment nog onderwijs. Dean heeft sinds hij anderhalf jaar geleden is uitgestroomd 
meerdere begeleiders gehad. Reflecterend op deze periode, vertelt hij nu dat hij het heftig vond 
om van beschermd wonen over te gaan op een situatie waarin hij nog maar één keer per week 

 
34 De casus van Dean is ook vorig jaar besproken in de rapportage, maar bleek gezien de thematiek wederom zinvol om 
voor te leggen aan stakeholders.   
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begeleiding kreeg. Het naar school gaan werd in deze situatie uiteindelijk als een ‘flinke last’ 
ervaren. Inmiddels is hij gewend aan de hoeveelheid ondersteuning die hij krijgt, maar is 
daarentegen wel met school gestopt om zich volkomen te kunnen richten op deze nieuwe situatie. 
 
Ik kan best open praten, maar echt een vertrouwensband opbouwen, dat gaat even duren, daar 
kunnen maanden overheen gaan voordat ik dat echt heb. Degenen die ik tot oktober had is 
langdurig ziek, en het is voor mij nog een beetje onduidelijk of ze terugkomt, wanneer komt ze dan 
terug. Dus ik ben er in oktober vanuit gegaan: dit is een tijdelijke vervanger. Maar het gaat er nu 
steeds meer naar uitzien dat het een gewone vervanger is. Maar omdat ik dacht dat het een tijdelijke 
was, ben ik niet gaan investeren in die vertrouwensrelatie. 
 
Dean geeft aan dat hij in de toekomst niet snel hulp zal vragen wanneer het minder goed met hem 
gaat. Hij is immers bang dat hij dan weer een nieuw gezicht zal zien in plaats van een begeleider die 
hij al kent. (Dean, <35, zelfstandig wonend na BW) 

 
De casus van Dean is dit jaar voorgelegd aan verschillende stakeholders in een focusgroep. Zij geven aan 
te herkennen dat de vertrouwensband met begeleiding voor de meeste cliënten een belangrijke factor is 
in zowel diens welzijn als in openheid over zorgen en hulpvragen richting hulpverlening. Bij veel 
wisselingen zien stakeholders dat cliënten zich meer terugtrekken en minder snel openstellen. Er wordt, 
net als vorig jaar, aangegeven dat het waarborgen van continuïteit in principe het uitgangspunt is bij het 
inrichten van de zorg/begeleiding. Zo vertelt een niet-gemeentelijke stakeholder dat er vanuit de 
voorziening waarvoor hij werkt wordt geprobeerd om BW-teams na uitstroom van cliënten (in elk geval 
voor enige tijd) ambulante ondersteuning te laten leveren. Wanneer cliënten echter te ver weg gaan 
wonen, bijvoorbeeld op een uur reistijd, is dit niet meer mogelijk. Er wordt in deze situaties in elk geval 
gezorgd dat er een warme overdracht wordt gedaan naar de volgende zorgpartij. Ook andere stakeholders 
benoemen dat het waarborgen van continuïteit van begeleiding niet altijd mogelijk is. De voornaamste 
reden die dit jaar (weer) wordt benoemd voor het niet kunnen bieden van continuïteit, is de krappe 
arbeidsmarkt en het daarbijhorende hoge verloop van personeel. Ook haalt één van de stakeholders aan 
dat de werkethiek van de jongere generatie bijdraagt aan het hogere verloop in personeel; zij zijn na een 
aantal jaar toe aan een nieuwe uitdaging binnen hun carrière en worden dan geconfronteerd met de soms 
beperkte doorgroeimogelijkheden binnen zorgorganisaties.  

4.2.1 Verkleinen impact van wisselingen in begeleiding 
Met inachtneming van de huidige situatie op de arbeidsmarkt, reflecteren de stakeholders op mogelijke 
oplossingen om meer continuïteit te kunnen bieden aan cliënten, of in elk geval de impact van wisselingen 
in begeleiding te verkleinen. Zo benoemt een stakeholder het belang van duidelijke en transparante 
communicatie over de wisseling naar de cliënt toe, evenals het beperken van het aantal wisselingen door 
het gebruik van tijdelijke vervangers te verminderen: 
 

Op het moment dat iemand uitvalt, en het is onduidelijk, geef dat ook vooral aan, en laat iemand 
dan ook overstappen naar een andere begeleider, om wel in die vertrouwensband met die nieuwe 
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begeleiden te investeren. […] Ja, want als je weet dat je een vervanger krijgt, waarom zou ik dan 
daarin investeren? (Gemeentelijke stakeholder) 

 
Een niet-gemeentelijke stakeholder benadrukt ook het belang van het proberen te ondervangen van 
cliënten binnen het reeds bestaande team, zeker wanneer het gaat om cliënten waarvan bekend is dat zij 
moeilijkheden ervaren met het vertrouwen van hulpverlening.  
 
Daarnaast wordt aangehaald dat het van belang is dat er wordt geprobeerd om de afhankelijkheid van 
cliënten van specifieke begeleiders te verkleinen, bijvoorbeeld door het inzetten van lotgenotengroepen. 
Een gemeentelijke stakeholder geeft aan dat casusregie hierin ook een rol kan spelen, door diens 
voortdurende betrokkenheid gedurende het hele traject van een cliënt. Deze casusregisseurs worden 
echter alleen ingezet op meervoudig complexe problematiek35, en niet op alle MO/BW cliënten.  
 

4.2.2 Financiële barrières  
In de vorige rapportage kwam naar voren dat continuïteit in begeleiding na uitstroom wordt bemoeilijkt 
door de door zorgaanbieders als ingewikkeld ervaren financieringsystematiek voor de financiering  van 
ambulante begeleiding van de MO/BW-doelgroep via het maatwerkarrangement (MWA)36. Daarnaast 
bleek dat lokale en regionale financieringsmethoden verschillen en door regiogemeentelijke stakeholders 
als een struikelblok kunnen worden ervaren. Zo geeft een medewerker van een regiogemeente aan, dat 
de manier waarin in die betreffende gemeente de Wmo werd ingekocht, zijnde ‘uurtje factuurtje, P maal 
Q’ verschilt met hoe dat vanuit Den Haag wordt gedaan. Dit leidt er volgens deze particiapnt toe, dat als 
een BW-cliënt ambulant gaat wonen, en als dit een flink aantal uren inzet vraagt van de betreffende 
zorgverlener, dat de manier waarop deze regiogemeente het op dat moment had ingekocht, werd gezien 
als iets dat je ‘eigenlijk niet kunt vragen van een zorgverlener’.  
Ook voor zorgaanbieders die regionaal werken bleek dat verschillen tussen gemeenten in het werken met 
deels gefinancierde MWA’s uit Den Haag en daarnaast deels aanbesteed Wmo-aanbod ingewikkeld en 
daarmee tijdintensief kunnen zijn. Er werd aangedragen dat afstemming over de inkoop van belang is voor 
het kunnen bieden van een integraal aanbod aan cliënten, onder andere door ervoor te zorgen dat de 
zorgverzekering37 aansluit bij aanbod in de wijk. De onderzoekers zien in andere regio’s (zoals Amsterdam) 
hoe gezamenlijke inkoop door gemeente en zorgverzekeraar hier helpend in kan zijn.   
  
Ook dit jaar zijn stakeholders kritisch op de MWA’s en benoemen zij verschillende manieren waarop dit 
mogelijk continuïteit van begeleiding verstoort. Zij benoemen dit onder andere naar aanleiding van de 
casus van Jon waarin dit nu juist dit jaar goed lijkt te verlopen:  
 

 
35 Vanuit de gemeente wordt aangegeven dat doelgroepen voor de huidige casusregisseurs cliënten met verward gedrag, 
jonge daklozen met zwaardere problematiek (80% heeft verleden met jeugdzorg) en ggz/verslaving/risicovol (zorg en 
veiligheidshuis cliënten) zijn. Aangegeven wordt dat op jonge dakloze personen door SZW en OCW beiden 5 fte in wordt 
gezet. Dit gaat om een totale caseload van rond de 180 personen. 
36 Vanuit de gemeente wordt in reactie op deze bevinding vanuit de tweede meting aangegeven dat de door 
zorgvoorzieningen ervaren ingewikkeldheid voor de continuiteit van begeleiding valt te verklaren doordat zorgaanbieders 
een verschil maken tussen intramurale en ambulante teams. Aangegeven wordt dat Team Wonen de 1e ambulante 
indicatie geeft en hiermee kan zorgen voor een voldoende hoge indicatie. 
37 In de eerste rapportage, pagina 50, staat beschreven dat er verschillende zorgverzekeraars actief zijn in de Haagse regio. 
Rapportage-Eerste-Meting-2019-2020-Onderzoek-MO-BW-Regio-Den-Haag-.pdf (nienkeboesveldt.com) 

https://nienkeboesveldt.com/wp-content/uploads/2020/09/Rapportage-Eerste-Meting-2019-2020-Onderzoek-MO-BW-Regio-Den-Haag-.pdf
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Casus: Jon uit Den Haag 
Jon had het vorig jaar lastig toen huisbezoek door begeleiding afnam in verband met corona. Dit 
heeft geresulteerd in een situatie waarin hij niet goed voor zichzelf zorgde, zijn huis vervuild raakte 
en hij uiteindelijk geboden werd om naar een psychiatrische kliniek te gaan. Jon hecht echter veel 
waarde aan verblijf in zijn eigen huis en in overleg met begeleiding en de desbetreffende Housing 
First aanbieder kon hij uiteindelijk toch in zijn woning blijven. Samen met zijn begeleiding heeft hij 
zijn leven weer op de rit gekregen door onder meer zijn medicatie op orde te krijgen en een grote 
schoonmaak uit te voeren. 

Dit jaar woont Jon nog steeds zelfstandig en het gaat goed met hem. Hij ontvangt nog veel 
begeleiding, hetgeen hij naar eigen inzicht ook nodig heeft.  (Jon, >55, zelfstandig wonend na BW) 

 
Reflecterend op de casus van Jon geven gemeentelijke en niet-gemeentelijke stakeholders aan dat de 
hoogte van de MWA’s niet altijd aansluit bij de problematiek en begeleidingsbehoefte van de cliënt. Zo 
wordt benoemd dat herstel het uitgangspunt is, waardoor men er vanuit gaat dat MWA’s na verloop van 
tijd afgebouwd kunnen worden en dat hierop ook wordt ingezet terwijl dit niet altijd passend is, zoals 
mogelijk in het geval van Jon: 
 

Er wordt vaak vanuitgegaan van: "Als iemand zelfstandig woont kunnen we na verloop van tijd de 
MWA, de begeleiding, wel afbouwen, want dan moet hij het zelf kunnen. Dat is toch het doel."38 
Hoe belangrijk het is dat je dat bij sommige mensen misschien wel eeuwig blijft doen om te zorgen 
dat die balans erin blijft. (Gemeentelijke stakeholder) 

Gemeentelijke stakeholders uit de regio geven aan dat zij vanuit zorgorganisaties begrijpen dat MWA’s 
vaak niet rendabel en lastig te organiseren zijn in deze gemeenten. Vooral de uitvoering van 
bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdiensten voor een kleiner aantal individuen blijkt hierin lastig te zijn, 
terwijl deze juist van belang kunnen zijn in het geval van Housing First (MWA, wonen basis). Echter wordt 
ook aangegeven dat het leveren van deze diensten in de praktijk problematisch zou blijken voor een aantal 
intramurale BW-locaties, hetgeen bij de betreffende gemeentelijke stakeholder ook vragen oproept.  
 
Niet-gemeentelijke stakeholders vanuit zorgpartijen zien met name problemen in de details 
(‘kapotgedetaileerd’) met het oog op de kwaliteit van de zorg en het zicht op het welzijn van de cliënt met 
betrekking tot de MWA’s. De indruk bestaat dat er steeds lagere ambulante indicaties worden afgegeven 
waarbij het als risico wordt gezien dat problematiek wordt onderschat. Als voorbeeld benoemt een 
stakeholder dat voor problemen waarvoor eerder het resultaatgebied ‘sociaal en persoonlijk functioneren 
(SPF)’ bij ambulante ondersteuning werd afgegeven, in plaats daarvan nu MWA’s op het resultaatgebied 
van ‘zelfzorg’ worden afgegeven. Dit is goedkoper voor de gemeente, maar zorgorganisaties krijgen voor 
resultaatgebied ‘zelfzorg’ minder geld en kunnen dan ook minder betekenen voor de cliënt.  
 

 
38 In een reactie op de conceptrapportage wordt vanuit de gemeente aangegeven dat het doel vanuit de Wmo inderdaad is 
om wel is ‘het weer zelf te kunnen’, anders dan in de WLZ. Ook wordt aangegeven dat het wel mogelijk is om voor bepaalde 
resultaten die nodig blijven een lange indicatie te geven (zoals Zelfzorg en Gezondheid- zelfverzorging). 



Rapportage 2022  
Derde Meting Ambulantisering en Regionalisering Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen  
Regio Den Haag                                      Universiteit van Amsterdam 

 
 

46 
 

Vanuit de gemeente is tijdens wederhoor aangegeven dat uit onafhankelijk tarievenonderzoek blijkt dat 
de inhoud leidend is voor de gemeentelijke indicatie en niet de hoogte van het bedrag  
 
Daarnaast geeft de stakeholder aan dat het MWA onvoldoende budget biedt om bij ambulante 
begeleiding consequent vinger aan de pols te houden bij cliënten, waardoor zorgpartijen vaak niet tijdig 
op de hoogte zijn van een verslechterende situatie van een cliënt. Aangegeven wordt dat minimaal 
contact (zoals met waakvlam, een uur per maand of telefonisch) niet voldoende is om ggz-problematiek 
tijdig te signaleren. Deze stakeholder geeft aan dat het geld van de MWA’s pas loskomt wanneer het 
zichtbaar slechter gaat met cliënten en moeilijk meer preventief wordt afgegeven wanneer zorgpartijen 
aangeven dat een cliënt nu meer zorg nodig heeft om verdere verslechtering te voorkomen. Het gebrek 
aan tijdigheid waarmee dit ‘opschalen’ plaatsvind, baart deze stakeholder grote zorgen. Terwijl het in het 
geval van Jon uiteindelijk goed ging, illustreert deze casus ook een dergelijke situatie van verslechtering 
(om een andere reden) waarin eigenlijk te laat maar nog net op tijd om opname te voorkomen, wordt 
geïntervenieerd. De volgende paragraaf gaat nader in op integraliteit en samenwerking in de wijk. 

4.3 Integraliteit/samenwerking in de wijk 
In de vorige rapportage kwam naar voren dat cliënten soms een gebrek aan integraliteit met aanpalend 
aanbod in de wijk ervaren, bijvoorbeeld ten aanzien van de mogelijkheden tot ontwikkeling op andere 
levensgebieden zoals persoonlijk welbevinden of financiën. Daarnaast bleek dat sommige cliënten 
ervaren dat er onvoldoende expertise is bij begeleidende partijen op het gebied van meer specifieke 
problematiek, zoals bijvoorbeeld ggz-problematiek of autisme. Dit gebrek aan expertise wordt dit jaar 
opnieuw/nog steeds door enkele participanten ervaren. De meeste participanten die nog ondersteuning 
ontvangen, geven aan dat de geboden hulp niet volledig aansluit op hun ondersteuningsvragen. Echter 
zijn er ook positieve geluiden over het aanbod van integrale ondersteuning na uitstroom, bijvoorbeeld 
van een participant die aangeeft via de Praktijkondersteuner Huisarts (POH) te zijn aangemeld voor zowel 
een zorg- als ggz-partij, en nu via de zorgpartij ook financiële ondersteuning geregeld te hebben.  
 
Stakeholders gaven vorig jaar aan dat zorgpartijen wanneer nodig zoveel mogelijk samenwerken met 
partijen in de wijk, maar in de praktijk weet men elkaar nog niet altijd makkelijk te vinden. Er bleek dat de 
samenwerking tussen zorgpartijen en Wmo-teams of wijkteams soms moeizaam verloopt doordat 
indicaties en aanbod zich vaak baseren op een momentopname waarbij inzichten van eerder betrokken 
partijen niet altijd worden meegenomen, waardoor het soms lastig is een goed beeld te krijgen van 
iemands hulpvraag. Tot slot bleek dat zorgaanbieders soms het idee hebben te moeten concurreren met 
Wmo-teams of wijkteams aangezien de wijkteams, die gefinancierd worden vanuit de gemeente, hun 
personeel beter salaris kunnen bieden.   
 
Dit jaar noemen stakeholders een aantal financiële barrières die integraal samenwerken bemoeilijken. Zo 
benoemen zij dat het bijvoorbeeld niet mogelijk is om MWA’s op te delen, wat betekent dat het niet 
mogelijk is dat de ene zorgaanbieder ondersteuning aanbiedt op één van de resultaatgebieden, en een 
andere zorgpartij op een ander resultaatgebied. Binnen de Wlz is deze mogelijkheid er wel, bijvoorbeeld 
wanneer er een Modulair Pakket Thuis wordt ingezet. Diverse zorgpartijen kunnen hiervan gebruik 
maken, omdat er per indicatie is berekend hoeveel geld hiervoor beschikbaar is. Onderling kan dan 
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worden afgesproken welke partij bepaalde taken oppakt, zonder dat hiervoor zelf een 
administratiesysteem opgetuigd hoeft te worden omdat dit via het zorgkantoor loopt. Een stakeholder 
spreekt de wens uit het MWA ook zo in te richten: 
 

Dat er voor een cliënt een MWA wordt afgegeven, en wanneer het noodzakelijk is dat meerdere 
partijen gebruik zouden willen maken van de financiering achter die MWA, dat ze dat niet 
onderling allemaal hoeven te gaan doen, maar dat dat gewoon vanuit de gemeente geregeld kan 
worden. (Stakeholder MO/BW) 

 
Op deze manier zou het voor verschillende zorgpartijen makkelijker worden om samen te werken en zo 
het belang van de cliënt voorop te stellen.  

4.3.1 Samenwerking met ggz 
In de vorige meting bleek dat er steeds meer aandacht is voor geïntegreerde zorg in de wijk, onder andere 
door het instellen van casemanagement. Echter wordt tot op heden ervaren dat ggz-partijen nog vaak 
individueel handelen en weinig samenwerking opzoeken met andere zorgpartijen. Reflecterend op de 
casus van Jon, welke op pagina 41 is beschreven, wordt dit jaar in de focusgroep met zorgaanbieders 
aangegeven dat de samenwerking met ggz-partijen nog steeds niet altijd soepel verloopt. Zo benoemen 
zowel gemeentelijke als niet-gemeentelijke stakeholders dat ggz-partijen en zorgaanbieders elkaar niet 
altijd makkelijk weten te vinden en dat er vaak geen sprake is van ‘korte lijntjes’. Ook kan het inzicht van 
zorgaanbieders en ggz-partijen wat betreft de behoeftes en benodigdheden van cliënten verschillen, wat 
maakt dat zorgaanbieders soms het gevoel hebben dat zij tégenover ggz-partijen komen te staan. 
Daarnaast ervaren zorgpartijen dat er vanuit ggz-partijen soms wordt neergekeken op begeleiders, en dat 
zij niet altijd serieus worden genomen in hun vragen of advies. Een van de stakeholders licht dit toe: 
 

Het gebeurt ook heel vaak dat als wij ons zorgen maken over cliënten en aan de bel trekken bij de 
behandelaar, dat een behandelaar zegt: "Maar het is veel erger geweest." Wij zeggen: "Ja, maar 
daar willen wij niet meer naar terug. We zien nu al dat de cliënt aan het afglijden is." En dan zeggen 
ze: "Dat komt wel goed." Maar wij denken dat het niet goedkomt. Of in ieder geval, laat het nu 
stoppen en laten we kijken hoe we de cliënt kunnen laten zorgen dat die niet verder afglijdt. Maar 
zeker met behandelaren word je soms wel neerbuigend aangekeken als begeleider zijnde, want jij 
hebt niet die expertise. (Stakeholder MO/BW) 

Deze ervaren negatieve houding van ggz-partijen naar zorgpartijen toe bemoeilijkt de samenwerking en 
staat daarmee mogelijk het bieden van passende en adequate zorg voor de cliënt in de weg. Daarnaast 
bleek ook dit jaar, evenals vorig jaar, dat de samenwerking en afstemming met de ggz wordt bemoeilijkt 
mede door de verschillende financieringssystemen vanuit de Wmo en de  zorgverzekeringswet.  
 
 
 
 

Belangrijkste punten hoofdstuk 4 
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• Ook deze meting ontvangt nog ongeveer de helft van de uitgestroomde cliëntparticipanten 
begeleiding, maar de meesten van hen zijn verder afgeschaald. De ervaringen hiermee, 
evenals ervaringen met wisselingen in begeleiding, zijn wisselend.  

• Het waarborgen van continuïteit blijft vanuit de gemeente en zorgaanbieders het 
uitgangspunt, maar wordt bemoeilijkt door de krappe arbeidsmarkt en lastigheden in de 
uitvoering van de MWA’s. Stakeholders blijven daarmee kritisch op de MWA’s, ook met 
betrekking tot vroegtijdige signalering en de mogelijkheden tot integraal samenwerken.  

• Zorg- en ggz-partijen hebben nog steeds moeite om elkaar te vinden, wat verder wordt 
versterkt door soms verschillende inzichten in de situatie van cliënten. Zorgmedewerkers 
voelen zich daarnaast niet altijd serieus genomen door de ggz.  
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5. Participatie en financiële ondersteuning in de wijk 

5.1 Particpatie 
Uit de ervaringen van participanten in eerdere rapportages werd duidelijk dat elke vorm van dagbesteding 
of (vrijwilligers)werk zorgt voor meer zelfvertrouwen, sociaal contact en een dag- en weekritme. Tijdens 
de vorige meting werd duidelijk dat 23% van de in de wijk wonende cliëntparticipanten op dat moment 
nog geen aanbod heeft voor werk of zinvolle daginvulling. In Tabel 4 is te zien wat de participatievorm is 
van de in de wijk wonende participanten.  
 
Tabel 4. Overzicht aantal participanten in de wijk met aanbod voor zinvolle daginvulling   

T0 T1 T2 

Betaald werk 1 (5%) 1  (5%) 2 (10%)  
Dagbesteding 3 (15%) 5  (23%) 7 (35%) 
Vrijwilligerswerk39 6 (30%) 10 (45%) 7 (35%) 
Opleiding  1 (5%) 1  (5%) -  
Geen daginvulling 8 (40%) 5  (23%) 4 (20%) 
Totaal 19 22 20 

 
In deze tabel valt op dat het percentage participanten met dagbesteding toeneemt en dat er juist 
minder in de wijk wonende participanten zijn die vrijwilligerswerk doen. 

5.1.1. Continuiteit van participatieaanbod na uitstroom 
Hoewel het verhuizen naar een eigen woning voor veel participanten een impactvol moment is, kan het 
aanhouden van een bekend dag- en/of weekritme in de vorm van zinvolle daginvulling/werk, op een 
bekende plek, zorgen voor stabiliteit. In de praktijk blijkt dit aanbod voor cliëntparticipanten echter nog 
niet altijd vanzelfsprekend door te lopen.  
 
Vier van de cliëntparticipanten gingen van een BW-, MO- of doorstroomvoorziening naar een zelfstandige 
woning en hebben daarbij hun vrijwilligerswerk behouden. Drie van de cliëntparticipanten hebben bij het 
uitstromen naar een woning in de wijk hun dagbesteding of vrijwilligerswerk verloren.   
 
De huidige lokale/regionale financieringsstromen worden benoemd als een belemmerende factor bij het 
continueren van bestaande daginvulling na uitstroom. Zo blijkt ook uit de casus van Gerda (volgende 
pagina), die door een wijziging in financiering van haar dagbesteding, namelijk het verdwijnen van haar 
reisvergoeding, twijfelt of zij hier nog naar toe kan blijven gaan:  
 
 
 
 

 
39 Vrijwilligerswerk betekent in veel gevallen deel zijn van de cliëntenraad. Sommige respondenten geven aan hier twintig 
uur per week aan kwijt te zijn, anderen drie uur per week. Dit onderscheid is niet zichtbaar in dit overzicht. 
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Casus: Gerda uit Zoetermeer 
Gerda is rond de 60 jaar. Ze woont in regiogemeente A maar gaat, al elf jaar, naar dagbesteding in 
regiogemeente B. Financiering hiervan verandert binnenkort, waardoor haar reiskosten niet meer 
vergoed zullen worden.  

Ze wil graag naar deze dagbesteding in de andere regiogemeente blijven gaan, om het gevoel te 
hebben dat ze er even uit is. Ze heeft een lastige thuissituatie, i.v.m. de psychische gesteldheid van 
haar partner, en dagbesteding is voor haar belangrijk, deze geeft haar afleiding.  

Gerda dreigt nu groot deel van de opbrengst dagbesteding (dagvergoeding) kwijt te gaan raken aan 
het vervoer van en naar haar dagbestedingslocatie. Ze overweegt nu of het nog haalbaar voor haar zal 
zijn om te blijven te gaan. (Gerda, > 55, zelfstandig wonend) 

 
Reagerend op de casus van Gerda wordt er door stakeholders onderkend dat financiering, voor 
bijvoorbeeld daginvulling, nog gekoppeld is aan bepaalde regio’s en gemeentes, waardoor men bij aanbod 
in verschillende regio’s of gemeentes nog wel eens in de knoop komt. Ook wordt erkend dat de cliënt en 
diens belang niet altijd voorop worden gesteld door het handelen binnen de gemeentegrenzen. Net zoals 
vorig jaar uiten stakeholders om die reden de wens om meer integraal te werken en het belang en welzijn 
van de cliënt voorop te stellen.  
 
Zo geeft een niet-gemeentelijke stakeholder bijvoorbeeld aan dat de zorgpartij waarvoor hij werkt niet 
met alle gemeenten contracten heeft voor participatieaanbod, waardoor het toeleiden van cliënten naar 
daginvulling wordt bemoeilijkt: 
 

Wij hebben ook dit soort gekke dingen die we tegenkomen, wij hebben bijvoorbeeld voor 
participatie geen contract met [regiogemeente]. Dus wij kunnen mensen die in [regiogemeente] 
wonen, die kunnen we wel ambulant ondersteuning bieden, maar als we ze participatie willen, 
participerende activiteiten willen aanbieden, dat kan dan niet omdat we daar geen contract voor 
hebben. Dus dat soort rare constructies komen wij regelmatig tegen. De gemeentegrenzen die 
bestaan nog steeds, blijkbaar. (Stakeholder MO/BW) 

Volgens deze stakeholder zitten de gemeentegrenzen, “financiering en de ingewikkelde regels in onze 
financiering soms goede ondersteuning of een logische ondersteuning in de weg”. Eenzelfde 
“krampachtigheid” ziet een andere stakeholder bijvoorbeeld in de financiering van dagbesteding vanuit 
het MWA, waarbij slechts een aantal aanbieders kunnen worden gefinancieerd vanuit dit budget. Dit kan 
leiden tot het moeten discontinueren van dagbesteding wanneer deze niet binnen de gefinancierde 
aanbieders valt. Een andere optie is het zelf blijven financieren van deze dagbesteding, maar op termijn 
is dit financieel onhaalbaar voor zorgaanbieders.  

De in hoofdstuk twee beschreven aanvullende analyse op de door aanbieders genoemde barrières voor 
participatie zijn mogelijk ook relevant voor dit onderdeel.  



Rapportage 2022  
Derde Meting Ambulantisering en Regionalisering Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen  
Regio Den Haag                                      Universiteit van Amsterdam 

 
 

51 
 

Ook wordt dergelijke problematiek gesignaleerd wanneer cliënten verhuizen van bijvoorbeeld de 
centrumgemeente naar een regiogemeente; de Wmo kan in de regiogemeente namelijk pas worden 
aangevraagd wanneer de cliënt is ingeschreven, dit kan niet vooraf worden geregeld. Dit leidt tot 
onzekerheid bij de zorgaanbieder over het kunnen continueren van zorg en de financiering hiervoor. Ook 
hier wordt erkend dat het welzijn van de cliënt niet leidend lijkt te zijn:  

In zo'n situatie wordt ook niet gekeken naar wat goed is voor de cliënt. Er wordt inderdaad gekeken 
naar, wat [stakeholder] zegt, de grens ophoudt. Het is niet meer onze gemeente, dus wij gaan niet 
meer financieren. Terwijl je eigenlijk zou moeten denken: Maar waarom kunnen er niet onderling 
afspraken gemaakt worden om deze cliënt tegemoet te komen? (Stakeholder MO/BW) 

Ook stakeholders uit de regiogemeenten reageren op de casus van Gerda, en erkennen dat bepaalde 
lokale financieringen regionale samenwerking in de weg kunnen zitten. Een stakeholder geeft aan dat het 
verdwijnen van de reiskostenvergoeding van Gerda mogelijk samenhangt met de nieuwe financiering en 
zorginkoop van regiogemeente Zoetermeer, die recentelijk zijn gestart met een nieuw 
samenwerkingsverband genaamd InZet, hetgeen zowel dagbesteding als zorg biedt. Het uitgangspunt is 
dat zoveel mogelijk cliënten in Zoetermeer vanuit deze partij worden ondersteund. Indien er geen 
passend aanbod is, is er echter nog wel maatwerk mogelijk voor cliënten en zou bijvoorbeeld de 
vergoeding van Gerda’s reiskosten alsnog kunnen worden voortgezet. Als InZet echter wel passend 
aanbod heeft, kan het inderdaad zijn dat deze vergoeding wordt stopgezet. Een andere genoemde 
mogelijkheid is dat een consulent heeft geconstateerd dat Gerda zelf naar haar dagbesteding kan reizen, 
en daarom geen indicatie voor reiskostenvergoeding meer zal krijgen.  

Gemeentelijke stakeholders reflecteren op de mogelijkheid voor Gerda en/of de aanbieder van 
dagbesteding om over de verdwijnende vergoeding en de consequenties daarvan in gesprek te gaan. Ook 
stakeholders uit de regiogemeenten geven aan dat Gerda in samenspraak met een consulent mogelijk tot 
maatwerk voor haar situatie kan komen. Stakeholders geven aan dat er bij cliënten mogelijk 
onduidelijkheid bestaat over wie zij voor dergelijke vragen moeten benaderen, namelijk de Wmo-
consulent van de regiogemeente waar zij dagbesteding volgen. Hierbij wordt de soms ervaren 
ontoegankelijkheid van de gemeente als belemmering gezien: 

Ik denk dat het heel erg afhankelijk is van het feit of ze iemand [de consulent] kennen. Of ze contact 
hebben gehad met de specialist, en die hebben weten te vinden, of dat ze het algemeen nummer 
bellen en bij een callcenter terechtkomen en vandaar uit: "Nou ja, we gaan de vraag doorzetten." 
Dat maakt een heel groot verschil. (Stakeholder gemeente) 

De hoop is gevestigd op het vermogen van de aanbieder van dagbesteding om dergelijke belemmeringen 
voor het continueren van dagbesteding te signaleren40, of op het initiatief van de cliënt om naar de 

 
40 Tijdens wederhoor is door één van de partijen aangegeven dat het continueren van dagbesteding geen doel op zich is, en 
wel moet passen bij de herstelmogelijkheden van een client. In het geval van Gerda is het doel van de dagbesteding het 
bieden van ontspanning voor een lastige thuissituatie. Zo ver bekend is niet op een andere manier in dit doel voorzien, en is 
de betreffende verandering niet zorginhoudelijk gemotiveerd geweest. Deze kwam voort uit de lokale aanbesteding.   
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aanbieder van dagbesteding te stappen om diens zorgen te bespreken, zodat de aanbieder zich tot de 
gemeente kan richten. De volgende paragraaf gaat over ondersteuning bij reïntegratie in de arbeidsmarkt. 

5.1.2. Ondersteuning bij reintegratie op arbeidsmarkt 
Participanten benoemen ook al meerdere jaren dat zij drempels ervaren bij het vinden/verrichten van 
betaald werk.41 Het overgrote deel van de cliëntparticipanten ziet betaald werk als de norm en hoopt ooit 
(weer) een betaalde baan te vinden. De casus van Leon hieronder is een illustratie van de (institutionele) 
barrières die door participanten kunnen worden ervaren bij het zoeken naar passend participatie aanbod 
in het kader van hun herstel.  
 

Casus: Leon 
Leon is een man van rond de 50 die na een periode in de opvang inmiddels met ambulante 
woonbegeleiding in de wijk woont. Voorheen had hij een eigen zaak in het buitenland, maar door 
medische omstandigheden kan hij geen fysiek werk meer uitvoeren. Hij wil graag een opleiding 
volgen in de richting van een online marketingles content creation. Dit kost echter 3500 euro en dat 
kan hij zelf niet bekostigen. Hij stipte tijdens het gesprek aan dat een kennis met een UWV-uitkering 
hier financiering voor kan aanvragen maar dat dit met zijn bijstandsuitkering niet mogelijk is. Leon 
heeft hierdoor het gevoel alsof hij opgegeven wordt. (Leon, 35-54, zelfstandig wonend na MO) 

 
 
In reactie op de casus van Leon bespraken we met gemeentelijke stakeholders en lokale professionals in 
verschillende focusgroepen hun ervaringen en ideeën over het toeleiden tot passend participatieaanbod 
en de mogelijkheden om dit te financieren.  
 
Drempels, financiële prikkel en taakopvatting 
Deelnemers aan focusgroepen benoemen dat er zowel vanuit de Participatiewet, uitgevoerd door de 
gemeente, als vanuit het UWV allerlei instrumenten en middelen beschikbaar zijn om mensen weer te 
laten participeren/re-integreren. Er is echter ook onderlinge overeenstemming over dat deze middelen 
verschillend worden benut door het UWV en de gemeente. Daarnaast wordt benoemd dat cliënten veel 
drempels ervaren om uit de bijstand te komen, met name wanneer zij andere vaardigheden willen leren: 
 

Om uit een bijstand te komen is echt heel lastig, en zeker als je van beroep zou willen veranderen. 
Kom je in de bijstand en wil je in een supermarkt gaan werken of wil je iets gaan doen... Maar wil je 
echt een vak gaan leren en daarin doorgroeien, dat is echt heel lastig. Terwijl we genoeg mensen met 
een bijstandsuitkering hebben, die misschien wel de competenties hebben om het te kunnen gaan 
doen. Het is natuurlijk ook zo demotiverend als je zoveel werk moet doen om aan het werk te komen. 
Je loopt tegen een zee van muren aan, dat op een gegeven moment cliënten gewoon denken: Weet 
je, laat maar. Dan heb ik er gewoon geen meer zin, want ik moet al die moeite doen om daar te 
komen.  (Stakeholder MO/BW) 

 
41 We noemen hier betaald werk maar dit hoofdstuk heeft ook betrekking op reïntegratie in de arbeidsmarkt in bredere zin 
zoals carriereswitch of een opleiding in het kader hiervan 
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Daarnaast benoemen verschillende zorgprofessionals ook dat zij ervaren dat personen met een MO- of 
ggz-achtergrond van een bepaalde leeftijd – ook bij het UVW - al snel als ‘onbemiddelbaar’ worden 
ingeschat en er als gevolg niet altijd een prikkel is om te investeren in bijvoorbeeld 
opleidingsmogelijkheden. Tevens zien zij in de praktijk dat de gesprekken met de uitkeringsconsulent over 
de mogelijkheden om weer aan het werk te gaan – zeker ten tijde van de Corona epidemie – vaak vrij kort 
en weinig uitputtend waren. Daarbij erkennen ze dat het ook lastig kan zijn om goed in beeld te krijgen 
wat iemands mogelijkheden zijn en de expertise over deze doelgroep niet altijd vanzelfsprekend is. Zij 
spreken de wens uit hier meer in samen te werken, maar erkennen ook dat er grote verschillen zijn in de 
mate waarin begeleiders dit ook als hun taak zien en over voldoende middelen en kennis beschikken om 
hierbij te ondersteunen.  
 
Wens tot meer integrale aanpak/voorzieningen  
Desalniettemin zijn de meeste participanten uit de focusgroepen het er over eens dat er nog veel winst 
te behalen valt op het toeleiden van deze doelgroep tot passend participatieaanbod/werk. De Wmo- en 
inkomensdomeinen werken momenteel nog vaak langs elkaar heen en spreken nog niet altijd dezelfde 
taal. Verschillende deelnemers spreken de wens uit om ook bij dit soort participatievraagstukken meer 
integraal met elkaar te kijken wat er mogelijk is. De gemeente Den Haag benoemt recentelijk te zijn gestart 
met een aantal Doorbraak-labs42 en een Leeratelier43 waarbij professionals vanuit verschillende 
disciplines worden betrokken om zo vroeg mogelijk in iemands traject tot een integrale aanpak te komen. 
Hierbij wordt wel benoemd dat deze mate van maatwerk en integraliteit tot op heden voornamelijk voor 
specifieke casussen, bijvoorbeeld multi-problemgezinnen, wordt toegepast en nog mist bij de reguliere 
trajecten en reguliere voorzieningen in de wijk. Er is volgens de focusgroep-deelnemers een groeiende 
behoefte aan geïntegreerde gemeentelijke voorzieningen waarbij o.a. de Wmo- en de Werk en Inkomen-
afdelingen van de gemeente meer met elkaar samen werken. Dit zou leiden tot een aanpak waar de cliënt 
centraal staat en vraagstukken in hun onderlinge samenhang worden bekeken en aangepakt. Tevens zou 
dit kunnen leiden tot goedkopere oplossingen. Verschillende professionals geven aan de behoefte te 
hebben om vaker te werken op basis van kosten-baten analyses, om zo met meer snelheid en efficiëntie 
tot een passende oplossing te komen: 
 

Ik denk dat als je uiteindelijk de kosten voor de baten uit laat gaan, het uiteindelijk ook iets oplevert. 
Wat jij zegt: als je twee jaar in de bijstand zit, dan kost dat een hoop geld. Op het moment dat je 
iemand natuurlijk nog, weet ik veel, drie maanden in de bijstand moet hebben en dat hij daarna 
creatief aan de slag kan met de content die hij opgedaan heeft... Wat scheelt dat dan uiteindelijk? 
Ik heb er wel eens behoefte aan dat dat soort analyses gemaakt worden, zodat je met elkaar ook 
kunt gaan kijken: als je voorfinanciert, wat betekent dat uiteindelijk aan de achterkant? Volgens mij 

 
42 ‘Het Doorbraaklab is per 1 januari 2022 structureel verankerd, als platform en laboratorium waarin maatwerkprofessionals van 
SZW, OCW en DSO samenwerken. Het is een netwerkorganisatie, een extra buitenboordmotor die collega-professionals helpt en 
coacht bij het doorbreken van uitzonderlijke situaties. Dit varieert van consultatie en advies tot en met samen met de 
casushouder en de inwoner een doorbraakplan maken en uitvoeren. De kern is werken vanuit de bedoeling, creativiteit en lef, 
vertrouwen en veiligheid en niet loslaten totdat de inwoner weer perspectief heeft. Er is budget om doorbraken te financieren 
waar dat nodig is. Daarnaast is het leren van iedere doorbraak minstens zo belangrijk, zodat waardevolle lessen vertaald worden 
naar aanpassingen of innovaties voor (alledaags) maatwerk in de uitvoering, voor opleidingen, beleid-, organisatie-en 
systeemveranderingen.’ (bron: Gemeente Den Haag).  
43 Handreiking Leeratelier Maatwerk en Regie | Werkplaatsen Sociaal Domein 
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gebeurt dat veel te weinig, waardoor je een beetje door blijft gaan in wat we met elkaar kennen, 
alle regeltjes. (Stakeholder MO/BW) 
 

Uit deze paragraaf blijkt dat er ruimte is voor verbetering op het gebied van drempels, financiële prikkels 
en taakopvatting op het snijvlak van Wmo en Werk en Inkomen. Duidelijk is dat hier reeds stappen in zijn 
gezet en dat er behoefte is aan het implementeren in de bredere gemeentelijke organisatie van de meer 
integrale aanpak. 

5.2. Financiële zelfredzaamheid en continuïteit ondersteuning 
Ook de continuïteit van financiële ondersteuning is bij overgang naar een zelfstandige woning essentieel 
om uitstromers stabiel te laten landen in de wijk. In de rapportage van de tweede meting werd duidelijk 
hoe het verhuizen naar de wijk ook financieel een kwetsbaar moment is, waar veel nieuwe regelzaken bij 
komen kijken. Een aantal participanten gaven aan moeite te hebben met inzicht in de verschillende 
(nieuwe) kostenposten en beschikbare financiële dienstverlening in de wijk. Uit de tweede meting bleek 
ook dat cliënten financiële ondersteuning van belang vinden en dat zij zorgen hebben wanneer zij hier 
nog niet altijd tijdig op worden ondersteund. Ook stakeholders gaven aan dat er nog winst viel te halen 
op het vlak van afstemming voor adequate financiële dienstverlening. Daarnaast was er in deze regio grote 
aandacht voor (vroeg)preventie op schuldenproblematiek en het voorkomen van huisuitzettingen met 
VroegEropAf. Hieronder bespreken we de huidige ervaringen van cliëntparticipanten met financiële 
zelfedzaamheid, schulden, (continuïteit) van ondersteuning en maandelijks rondkomen.  
 
Schulden en ondersteuning  
Van de twintig participanten die deze ronde, al dan niet met ambulante ondersteuning, zelfstandig in de 
wijk wonen, geven er achttien aan bij start van hun traject (problematische) schulden te hebben gehad. 
Zoals te zien is in Tabel 5, hebben ten tijde van deze derde meting vijf van de twintig participanten nog 
schulden.  
  
Tabel 5. Overzicht van participanten in de wijk m.b.t. schulden en ondersteuning bij financiën bij T2  

 Momenteel schulden Momenteel geen schulden Totaal 
Bewindvoerder 
Waarvan schuldsaneringstraject WSNP 

3 
1 (+1 in afwachting) 

5 8 

Persoonlijk begeleider - 2 2 
Eigen beheer 244 845 10 
Totaal 5 15 (waarvan 9 wel schulden 

in eerder stadium) 
20 

 
Drie participanten ontvangen ondersteuning van een bewindvoerder bij hun schulden en doorlopen een 
WSNP-traject of wachten tot ze hier toegang tot krijgen. De andere twee participanten met schulden 

 
44 Vier andere participanten betalen wel een lening af voor inrichtingsbudget uit bijzondere bijstand of uit lening bij het 
Gemeentelijke Kredietbank (GKB) 
45 Één van deze participanten heeft een aanvraag lopen voor een budgetbeheertraject, maar heeft geen schulden.  De 
participant geeft aan dit zelf prettig te vinden omdat deze straks in de ziektewet wekelijkse betalingen krijgt, en het stress 
zou geven als deze wekelijks alles zelf moet uitrekenen.  



Rapportage 2022  
Derde Meting Ambulantisering en Regionalisering Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen  
Regio Den Haag                                      Universiteit van Amsterdam 

 
 

55 
 

beheren momenteel hun eigen inkomsten. De ene respondent geeft aan deze schulden zelfstandig af te 
betalen en hiervoor een afbetalingsregeling te hebben getroffen. De andere respondent met schulden 
geeft aan deze schulden op dit moment niet te kunnen afbetalen.  
Opvallend is dat participanten die onder begeleiding eerdere schulden hebben afgelost, met de tijd soms 
toch weer nieuwe schulden opbouwen. De voornaamste oorzaken van nieuwe schulden zijn fouten bij 
belastingaangiften, het aanvragen van toeslagen of het berekenen van eigen bijdragen vanuit het CAK. 
Voor veel participanten is het Nederlandse belasting- en toeslagensysteem erg complex. Veranderingen 
in  leefsituatie of inkomen (en het niet doorgeven hiervan) kunnen dan onverwachts zorgen voor terug te 
betalen bedragen of vermindering in inkomen.  
 
Continuiteit van ondersteuning na uitstroom 
Veel cliëntparticipanten noemen angst te hebben om hun post te openen of rekeningen op tijd te betalen. 
Het overgrote deel van de participanten die ondersteuning ontvangt van een bewindvoerder of 
budgetbeheerder geeft aan dat deze ondersteuning zorgt voor veel rust in hun hoofd.  
Verschillende participanten geven aan door negatieve ervaringen in het verleden een grotere angst te 
hebben om opnieuw financiële problemen te krijgen en onvoldoende te vertrouwen in hun eigen 
financiële zelfredzaamheid. Dit wordt versterkt door de precaire financiële situatie van veel participanten, 
welke vaak moeite hebben om maandelijks rond te komen van een gering inkomen.  
 
Een groot deel van de participanten die gedurende hun traject onder bewindvoering of budgetbeheer 
stond, houdt daarom vrijwillig een vorm van financiële ondersteuning/bewind aan op het moment dat zij 
schuldenvrij zijn of het verplichte karakter van het traject eindigt.  
 
Financiële zelfredzaamheid na uitstroom: een precair evenwicht  
Tien van de twintig participanten beheert momenteel zelfstandig zijn/haar financiën. Zes van hen 
ontvingen in het verleden ondersteuning bij het beheren van hun financiën vanuit een budgetbeheerder, 
bewindvoerder of persoonlijk begeleider. Momenteel beheert elk van hen zelfstandig zijn/haar financiën. 
Elk van hen hecht grote waarde aan deze zelfstandigheid. Desalniettemin geven zes van de totaal tien 
participanten die hun financiën zelfstandig beheren (waaronder ook participanten zonder schulden) aan 
moeilijk rond te komen en een blijvende angst te hebben om weer schulden op te bouwen en hun huis te 
verliezen. Veel van hen geven aan momenteel geen middelen te hebben om te kunnen sparen. Zoals 
eerder hierboven gespecificeerd hebben zes van hen momenteel een af te betalen schuld/lening en lossen 
vijf van hen deze zelfstandig af.  
 
Rondkomen: inflatie, kostendelersnorm en onvoldoende zicht op minimaregelingen 
Zoals blijkt uit het opbouwen van nieuwe schulden na uitstroom, blijft de financiële situatie van 
uitgestroomde participanten uit de MO en BW vaak kwetsbaar. Het overgrote deel van de participanten 
in de wijk komt rond van een minimuminkomen. 77% participanten die (begeleid) zelfstandig wonen komt 
rond van een uitkering (13 bijstand, 3 WIA, 5 Wajong, 3 AOW zonder pensioen). Eén andere participant 
leeft van de uitkering van haar partner. Een deel van deze participanten ontvangt deze inkomsten niet 
zelf, maar wordt uitbetaald in week- of maandgeld via hun bewindvoerder.   
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60% van de participanten in de wijk geeft aan met moeite rond te komen aan het einde van de maand. 
Daarbij noemden zij dit jaar expliciet de stijgende kosten van levensmiddelen en energie door inflatie; 
deze worden door de participanten direct gevoeld in de portemonnee. Zo vertelt een van de 
participanten: 

 
Ik heb afgelopen maandag hierover een gesprek gehad met de assistent, want ik kom elke maand 
niet rond. Ik krijg de 22ste mijn geld. Deze week moest ik extra geld vragen, want ik was blut. Dat 
komt puur door de prijsverhogingen. Maar als het een beetje vlot, moet ik binnenkort onder het mes 
en dan eet ik bijna niks meer. Dus dan zou het allemaal weer goed moeten komen. (Roel, 35-54, 
zelfstandig wonend in centrum gemeente na BW) 

 
Deze participant grapt half cynisch over de operatie die hij binnenkort moet ondergaan, maar de 
ondertoon van zijn opmerking is ernstig, zijn basisbehoeften zijn in het geding. Voor een klein aantal 
participanten leidt moeite om rond te komen er toe dat zij bepaalde kosten niet meer (kunnen) betalen. 
Zo geeft een van hen aan al lange tijd geld te lenen van vrienden en sinds kort zijn zorgverzekeraar niet 
meer te betalen omdat hij onvoldoende overhoudt. Andere participanten noemen hun telefoonrekening 
niet te kunnen betalen, aanspraak te doen op de voedselbank, geen geld te hebben voor extra’s voor hun 
kinderen of reiskosten om familie elders in het land te bezoeken. Participanten noemen tevens continu 
zeer actief te zoeken naar besparingsmogelijkheden.  
 
Daarnaast blijkt dat vier van de bijstandsgerechtigde participanten momenteel (tijdelijk) financiële 
verantwoordelijkheid dragen voor meerderjarige inwonende kinderen of familieleden zonder betaalde 
baan of huisvesting. In één situatie is de participant zelf degene die zonder baan/huisvesting inwoont. 
Gezamenlijk rondkomen en/of het blijven bieden van onderdak wordt in hun geval vaak bemoeilijkt door 
de kostendelersnorm.46 Zo ook voor Wesley, die inmiddels zelfstandig woont in Leidschendam-Voorburg 
en de afgelopen drie jaar zijn uitkering deelt met zijn inwonende dakloze broertje om te voorkomen dat 
deze naar de daklozenopvang moet. Hij vertelt:  
 

Ik weet niet hoe ik de situatie moet oplossen. Ik kan hem moeilijk de deur uit gooien, dus wij leven 
gewoon met zijn tweeën op mijn uitkering. Maar hij kan bij mij gewoon thuis wonen, ik heb genoeg 
ruimte, hij kan gewoon ingeschreven worden als die regels maar niet zo verdomd ingewikkeld waren! 
[…] Ik wil hem heel graag inschrijven hier, dan vraag ik een uitkering aan, maar hij durft niet. Hij zegt: 
"Dan ga je er zo zwaar op achteruit." Ik ben dan gelijk natuurlijk mijn huursubsidie kwijt, omdat er 
twee wonen in een huis. Hij zegt: "Ik kan niet werken", dus dan word ik ook nog eens gekort […] hij 
heef schulden […] Er komt zoveel op ons af dan.  

Uit de interviews blijkt dat een deel van de participanten die moeilijk rond komt onvoldoende op de 
hoogte is van de verscheidenheid aan initiatieven (organisaties/fondsen) en regelingen (zoals bijvoorbeeld 
de Haagse Ooievaarsregelingen) die er zijn om bewoners in de gemeente/regio te ondersteunen. Dit 
betekent ook dat de participant hierboven mogelijk niet op de hoogte is van de nieuwe regels en 

 
46 Er zijn situaties waarin de gemeente van de kostendelersnorm kan afwijken of deze niet langer van toepasing is (<27 jaar). Den 
Haag - Bijstand en medebewoners 
 

https://www.denhaag.nl/nl/werk-bijstand-en-uitkering/uitkering-of-bijstand/regels-bijstandsuitkering-1/kostendelersnorm-voor-bijstandsgerechtigden.htm
https://www.denhaag.nl/nl/werk-bijstand-en-uitkering/uitkering-of-bijstand/regels-bijstandsuitkering-1/kostendelersnorm-voor-bijstandsgerechtigden.htm
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uitzonderingen op de kostendelersnorm, zoals dat de kostendelersnorm niet langer opgaat (per 2023) 
wanneer gebruik van de MO hiermee kan worden voorkomen.  
 
Uit de ervaringen van een aantal participanten blijkt wel dat een bewindvoerder of anderszins financieel 
ondersteuner hier een belangrijke rol in kan spelen. Een aantal participanten zijn door hun bewindvoerder 
of persoonlijk begeleider geholpen om deze regelingen aan te vragen en soms ook om fondsen aan te 
schrijven om lastig te vergoeden belangrijke kosten te kunnen dekken. 
 
Ook noemen participanten dat extra inkomsten in de vorm van een vrijwilligersvergoeding, hoewel gering, 
een belangrijk (dan wel cruciaal) verschil maken bij het rondkomen of bij kleine extra uitgaven. Zo vertelt 
een participant: Dankzij de vergoeding, die ik krijg van de cliëntenraad, kom ik net rond. Maar krap, heel 
krap.  
 
Verschillende participanten noemen ook de wens om ooit betaald werk te vinden om zo beter rond te 
kunnen komen. Velen van hen noemen echter dat dit gezien hun fysieke/mentale gesteldheid erg lastig 
is. Ook noemen veel participanten bang te zijn om er financieel op achteruit te gaan als zij de stap zetten 
van uitkering naar betaald werk, ook wel omschreven als de armoedeval.47 Zo vertelt een participant die 
twee jaar geleden uitstroomde naar een eigen woning:  

 
Het is in Nederland eerlijk gezegd, niet echt heel goed geregeld. Ik heb volgens mij drie maanden 
geleden nog fulltime gewerkt bij Albert Heijn op een vrachtwagen rijden van Simon Loos, omdat ik 
het gewoon zat was om met een uitkering te zitten. Ja, toen bleek dat ik nog minder geld kreeg dan 
ik nu heb, want ik moest heffingskosten betalen en ik moest waterschapsbelasting betalen en weet ik 
veel wat allemaal. Nee nu zit ik weer in de uitkering en nu krijg ik gewoon, ja het is niet veel, maar 
het is toch iets van 40 euro extra, terwijl ik nu niet werk dus het is een beetje apart.  

 
Op basis van bovenstaande bevindingen komen een aantal belangrijke randvoorwaarden voor het kunnen 
rondkomen na overgang naar een eigen woning naar voren (zie volgende pagina). 
  

 
47 De armoedeval | Stimulansz 

https://www.stimulansz.nl/gemeente-stop-de-armoedeval/
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Belangrijke randvoorwaarden voor rondkomen na overgang eigen woning 
In onze verschillende onderzoeksprojecten naar ambulantisering en 
regionalisering in het land is rondkomen na uitstroom een genoemd pro- 
bleem door participanten. Participanten noemen hierbij een aantal 
belangrijke randvoorwaarden: 
• Tijdig uitzoeken en aanvragen van huurtoeslag en mogelijkheid om bijzondere bijstand aan te 

vragen voor de noodzakelijke kosten van de verhuizing.  
• Het tijdig opbouwen van een financiële buffer voor het betalen van eerste maand huur, borg en 

eventuele onvoorziene kosten alvorens men de woning betrekt.  
• Informatie/of hulp bij het aanvragen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen (ook nu 

nog bij veel uitstromers onbekend) en recht op toeslagen (evt. toegang tot voedsel- of 
kledingbank). Ook door bewindvoerders en hulpverleners wordt hier nog niet altijd proactief op 
gewezen.  

• Onderlinge afspraken met bewindvoerder/budgetbeheerder over voor de participant 
belangrijke extra uitgaven zoals gezondheidsgerelateerde kosten of uitgaven voor kinderen, 
mobiliteit of middelengebruik. 48 

• Tevens de mogelijkheid om met een duidelijke reden in overleg eenmalig extra budget te krijgen 
als rondkomen niet lukt.  

 
 

 Belangrijkste punten hoofdstuk 5 
• Voor de participatie van uitgestroomde cliënten MO/BW is ruimte voor verbetering op het 

gebied van ervaren drempels, verkeerde financiële prikkels en taakopvatting op het snijvlak van 
Wmo en Werk en Inkomen. Duidelijk is dat hier reeds stappen in zijn gezet en dat er behoefte is 
aan het implementeren in de bredere gemeentelijke organisatie van een meer integrale aanpak. 

• Financiële zelfredzaamheid van participanten na uitstroom en/of schuldentraject blijft 
kwetsbaar, veel participanten houden om deze reden een vrijwillige vorm van financiële 
ondersteuning aan na uitstroom (vergelijkbaar met intramuraal gehuisveste cliënten).  

• Inflatie, de kostendelersnorm en onvoldoende zicht op minimaregelingen kunnen redenen 
vormen voor onvoldoende inkomen en/of moeilijkheden met rondkomen.  

• Voor mensen die zelf een oplossing vinden voor hun dakloosheid, of de dakloosheid van anderen, 
kan de kostendelersnorm een barrière vormen om geen verdere ondersteuning te zoeken. 

  

 
48 Handreiking Mobility Mentoring | VNG 

https://vng.nl/publicaties/handreiking-mobility-mentoring
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6. Conclusie, discussie en aanbevelingen 
In hoeverre worden ambulantisering en regionalisering in de regio Den Haag lokaal vormgegeven in beleid 
door gemeenten in deze regio? In deze rapportage staan de resultaten beschreven van de derde meting49 
van het vijfjarig onderzoek naar de gestelde doelen van ambulantisering van MO- en BW-cliënten en het 
doordecentraliseren van (een deel van) de verantwoordelijkheden in deze, in de regio Den Haag.  

Voor deze derde meting zijn tussen januari en maart 2022 35 interviews afgenomen met cliënten met 
ervaringen in MO/BW in de regio. Een deel van hen is nu voor de derde keer door de UvA geïnterviewd. 
In deze cohortstudie (zie Figuur 1) valt op dat er geen gevallen worden gezien van herhaalde dakloosheid. 
Wel zijn er veel langdurige BW-trajecten. Het is de onderzoekers en ervaringsdeskundige co-onderzoekers 
opgevallen dat de gesproken participanten verblijvend in BW-voorzieningen weinig tot geen perspectief 
hebben of ervaren op uitstroom. Verder zijn de verhuizingen van een MO/BW-voorziening naar een 
doorstroomvoorziening opvallend. Opnieuw verhuizen is een life event en verhoogt daarmee het risico 
op herhaalde dakloosheid of terugval in een ander gebied, zoals verslaving. Dit kan een reden zijn om niet 
te kiezen voor doorstroomvoorzieningen, maar direct voor uitstroom naar een permanente woning. 
Hetzelfde geldt voor de trajecten van specialistische zorg naar een MO-voorziening of 
doorstroomvoorziening. Hiervoor zou een BW-voorziening of een zelfstandige woning passender zijn. Als 
laatste constateren wij dat een aantal cliënten uisttromen naar een seniorencomplex. Uit onderzoek in 
andere regio’s hebben we hierover geleerd dat het belangrijk is om na te gaan in hoeverre dit passend is 
en bijdraagt aan een fijne leefomgeving voor de uitstromer.50 

De resultaten uit deze derde ronde zijn in focusgroepen voorgelegd aan beleidsmakers en andere 
professionals uit het veld. Hieronder staan de belangrijkste resultaten uit de afzonderlijke hoofdstukken 
beschreven (zwarte bullets) en daarop aansluitende discussiepunten en aanbevelingen (ronde, 
doorzichtige bullets).  

Hoofdstuk 2: Voorbereiding op uitstroom  
• Van de veertien cliëntparticipanten, verblijvend in BW tijdens de eerste meting, verblijven 

negen participanten nog in dezelfde BW, en maakten vijf participanten een vervolgstap richting 
uitstroom.  Verschillende BW-cliëntparticipanten ervaren een gebrek aan motivatie en 
begeleiding bij uitstroom.  

o De casus van Hans illustreert de mogelijkheden voor cliënten om zelfstandig te wonen, 
met passende begeleiding, zoals deze voor cliënten met complexe problematiek in Den 
Haag wordt aangeboden door Housing First-teams.  

o In reactie op door (ex-) BW-cliënten genoemde angst voor eenzaamheid wordt tijdens 
wederhoor vanuit de gemeente aangegeven dat dit een risico kan zijn, maar dat dat niet 
zo hoeft te zijn. Aangegeven wordt dat angst voor eenzaamheid in ieder geval geen 
reden moet zijn om langer in een BW instelling te blijven. De idee is dan ook er vanuit 
andere organisaties en diensten iets moet worden gedaan om vereenzaming en terugval 
te voorkomen. 

 
49 Resultaten uit de eerste en tweede meeting staan ook vermeld op de factsheet welke in de bijlage is toegevoegd. 
50 Rapportage regio Den Bosch, 2022 

https://nienkeboesveldt.com/wp-content/uploads/2022/07/Boesveldt-e.a-2022-Rapportage-vierde-meting-MO-BW-Regio-Meierij-en-Bommelerwaard.pdf
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o Meer intensieve begeleiding bij uitstroom kan juist passend zijn vanwege ervaren 
barrieres.  Critical Time Intervention (CTI) is een kortdurend traject om kwetsbare 
mensen in een kritische situatie in hun leven te ondersteunen. Denk aan terugkeer naar 
(begeleid) zelfstandig wonen na een verblijf in een zorginstelling. De begeleider loopt 
een tijd met de cliënt mee en werkt daarin toe naar het moment dat de cliënt en het 
versterkte netwerk zijn/haar rol overnemen. Dit gaat heel gestructureerd in drie fases. 
Beschrijving Critical Time Intervention - Impuls Onderzoekcentrum (impuls-
onderzoekscentrum.nl) 

o De gemeente ziet de onderzoeksbevinding dat uit verschillende interviews met BW-
cliënten komt dat zij ondersteuning bij uitstroom naar een zelfstandige woning niet als 
stimulerend en soms zelfs als demotiverend ervaren, als iets waar de gemeente graag 
met partijen over in gesprek gaat. In 2.2 is onder andere vanuit veldpartijen genoemd 
dat het intern organiseren van een extern perspectief op het herstel en 
uitstroommogelijkheden van een cliënt helpend kan zijn om een cliënt minder 
afhankelijk te laten zijn van de ‘tunnelvisie’ die één begeleider kan hebben.   

• MO-cliënten stromen wel door of uit. Bij hen kan onduidelijkheid bestaan over de termijn 
waarop zijn uitstromen, wat hiervoor nodig is en of zij in de gemeente van herkomst zullen 
uitstromen. In het geval van doorstroom is niet voor alle door ons gesproken MO-cliënten 
duidelijk waarom het door- en geen uitstroom betreft.   

o In een deel van MO-groep zien wij frequente wisselingen van verblijfplek/verhuizingen. 
Zie de hierboven geformuleerde aanbeveling m.b.t. het verhoogde risico op herhaalde 
dakloosheid51 en de aanbeveling tot meer permanente i.p.v. doorstroomvoorzieningen. 

• Onvoldoende afstemming tussen betrokken professionals binnen en buiten de eigen 
organisaties kan een verklaring vormen voor een gebrek aan (zicht op) begeleiding op uitstroom, 
daginvulling of ondersteuning bij financiën.  

o Een voorbeeld van casusregie op cliëntniveau in gezamenlijkheid tussen gemeente en 
zorgaanbieders vorm het Amsterdamse Trajectus. Trajectus is een webapplicatie van de 
GGD Amsterdam. De applicatie ondersteunt de gemeente Amsterdam bij de 
hulpverlening van OGGZ-cliënten. Zie ook Trajectus (itforcare.nl). 

• Er wordt verschillend gedacht over interne dan wel gemeentelijke sturing, en de ervaren 
‘vrijblijvendheid’ van het onderwerp (passende) participatie voor intramurale cliënten wordt 
benoemd. 

• Het verschil in denken over sturing is relevant, daar in verschillende onderwerpen in dit 
hoofdstuk ook vanuit een zorginstelling zelf is aangegeven dat een dagelijks begeleider mogelijk 
niet alle kansen op herstel voor een BW-cliënt ziet en een extern, stimulerend perspectief hier 
helpend bij is. 

o Het verdient de aanbeveling dat de gemeente als financier meer betrokken is bij de 
monitoring en besluitvorming rondom de begeleiding op uitstroom, passende 

 
51 Uit eerder onderzoek in Den Haag (Van Everdingen, 2017) komt naar voren dat onder bezoekers van de nachtopvang 
69% is al eerder dakloos geweest. 20180206a Onderzoek Haagse nachtopvang - eindrapport (def) (kesslerstichting.nl). De 
UvA kan voor de volgende meting een aanvullende analyse verrichten van wat de door de UvA geïnterviewde respondenten 
aangeven over herhaalde dakloosheidservaringen. Uit onderzoek door de UvA naar herhaalde dakloosheid in Utrecht blijkt 
22% van de ondervraagde respondenten verblijvend in MO of BW een ervaring met herhaalde dakloosheid te hebben.      

https://impuls-onderzoekscentrum.nl/interventies/beschrijving-cti/
https://impuls-onderzoekscentrum.nl/interventies/beschrijving-cti/
https://trajectusamsterdam.itforcare.nl/MagicScripts/MGrqispi.dll?APPNAME=TrajectusAmsterdam&PRGNAME=Inloggen
https://www.kesslerstichting.nl/images/20180212_Onderzoek_Haagse_nachtopvang_-_eindrapport_def-2.pdf
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daginvulling en ondersteuning bij financiën die iemand nodig heeft en het budget dat 
hiervoor beschikbaar wordt gesteld. 

o Dit lijkt om meer aandacht te vragen van zowel de gemeenten als de partijen die het 
advies van de specialist, het MWA uitvoeren. De gemeentelijk specialist kan zich 
tussentijds laten voeden met informatie van of over de betreffende cliënten. 
Uitvoerende partijen reageren met passende en tijdige ondersteuningsplannen waaruit 
de visie op het herstel van de cliënt blijkt. Het kan hierin ook van belang zijn 
deelonderwerpen binnen het MWA, bijvoorbeeld op participatie, aan verschillende 
(onder)aannemers toe te kennen. De lastigheid hierin is ook in deze rapportage 
beschreven. 

o Vanuit de gemeente Den Haag is in reactie op de conceptrapportage aangegeven graag 
met zorgaanbieders in gesprek te gaan over eventueel benodigde punten van herziening 
in deze (ook naar aanleiding van genoemde punten over participatie in hoofdstuk vijf). 
 

Hoofdstuk 3 ‘Uitstroom in de woningmarkt’ 
• De uitstroom uit BW-voorzieningen is blijvend laag. Zowel cliënten als zorgaanbieders zijn 

ontmoedigd door de kleine kans op uitstroom in een overspannen woningmarkt, er komen ieder 
jaar ruim duizend woningen voor uitstroom tekort. Tegelijkertijd lijken kansen te worden gemist 
doordat er is nog beperkte samenwerking is tussen zorgaanbieders en woningcorporaties in de 
regio. 

o Om uitstroom in de regio te faciliteren moet de samenwerking in de regio tussen 
gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties meer worden geformaliseerd. 

o Mogelijk kan ook bestaand vastgoed van of gebruikt door zorgorganisaties zoals 
bijvoorbeeld de Doorstroomvoorziening toegevoegd worden aan de woningmarkt als 
permanente vorm van huisvesting.   

• MO- en BW-cliëntparticipanten zoeken (ook zonder ondersteuning vanuit de begeleiding) 
vaker zelfstandig naar reguliere sociale huurwoningen, waardoor woningcorporaties geen zicht 
hebben op waar uitstromers terecht komen. Dit wordt vanuit woningcorporaties wel gewenst. 

o Het lijkt van belang de relatie met deze cliënten extra aandacht te geven, opdat deze 
betreffende cliënten het belang van continuïteit van begeleiding zelf zien, daar dit hier 
niet kan worden opgelegd. Een hulpverlener ervaart hierdoor automatisch vaker en 
andere dilemma’s en hier ligt voor ‘care as usual’ dan ook nog een belangrijke 
veranderopgave. Dit vraagt om goed luisteren, uitgaan van vertrouwen, de houding 
van expert opgeven en het blijven hanteren van een actieve aanpak. Deze werkwijze 
past bij een Housing First als aanpak. Zie ook Housing first als systeemaanpak. Wat 
vraagt dit van Nederland?. 

o Daarnaast wordt vanuit de gemeente aangegeven dat woningcorporaties niet sturend 
zijn op waar uitstromers terecht komen. Het gewenste zicht hierop is een 
gesprekspunt tussen corporaties en gemeenten.  

• In dit onderzoek ziet de UvA hoe een cliënt na een klinische opname niet terug kan keren naar 
de eigen reguliere woning, en tijdens de opname de woning verloor. 

o Het is van belang om met stakeholders wonen te verkennen of het mogelijk is in 
dergelijk geval een woning beschikbaar te stellen uit de reguliere voorraad, aangezien 
de cliënt ook een woning achtergelaten heeft. 

https://housingfirstnederland.nl/wp-content/uploads/2022/12/Housing-First-als-systeemaanpak-wat-vraagt-dit-van-Nederland.pdf
https://housingfirstnederland.nl/wp-content/uploads/2022/12/Housing-First-als-systeemaanpak-wat-vraagt-dit-van-Nederland.pdf
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• Er wordt wisselend gebruik gemaakt van driepartijencontracten (huurcontract op naam van 
cliënt, maar met huurcontract met zorgbijlage als ontbindende voorwaarde) en 
omklapcontracten (intermediaire verhuur, huurcontract op naam van zorgorganisatie), waarbij 
wordt aangegeven maatwerk te leveren met inachtneming van het advies van de 
zorgaanbieder.  

• Stakeholders geven aan goede ervaringen te hebben met Housing First. 
• Vanuit de focusgroepen komt het “nep-sociaal” bouwen in deze regio, waarmee op lange 

termijn de sociale huurvoorraad niet gewaarborgd is als aandachtspunt naar voren. 
o Het is hierbij van belang voor zover mogelijk als gemeente langdurige afspraken te 

maken over blijvend sociale huur. Daarnaast is er de roep om landelijke regels, zoals 
bericht door NOS. 

• Het cliënt/huurderperspectief ontbreekt vaak nog in de uitspraken van deelnemers aan de 
focusgroep wonen. Wel worden er door stakeholders stappen gezet richting destigmatisering 
van de doelgroep, door hen als gewone huurders te zien. 

• Woningcorporaties overleggen helpend over de uitstroom van cliënten.  
o Er moet rekening gehouden worden met het beschermen van persoonsgegevens en 

dat niemand tussen wal en schip valt (delen zwarte lijst). 

Belangrijkste punten hoofdstuk 4 
• Ook deze meting ontvangt nog ongeveer de helft van de uitgestroomde cliëntparticipanten 

begeleiding, maar de meesten van hen zijn verder afgeschaald. De ervaringen hiermee, 
evenals ervaringen met wisselingen in begeleiding, zijn wisselend.  

• Het waarborgen van continuïteit blijft vanuit de gemeente en zorgaanbieders het 
uitgangspunt, maar wordt bemoeilijkt door de krappe arbeidsmarkt en lastigheden in de 
uitvoering van de MWA’s. Stakeholders blijven daarmee kritisch op de MWA’s, ook met 
betrekking tot vroegtijdige signalering en de mogelijkheden tot integraal samenwerken.  

o Wisselingen onder personeel zijn beter te vervangen door vaste staf, dan door 
tijdelijke staf.   

o Casusregie verkleint de afhankelijkheid van één begeleider en kan een vorm van 
continuïteit bieden, ook als begeleiders, locaties wisselen. De gemeente Den Haag 
kent op verschillende niveaus casusregisseurs, zoals voor meervoudig complexe 
problematiek en sociaal casemanagement vanuit SZW. Deze zijn echter niet voor de 
continuïteit van regie op alle casussen MO/BW bedoeld. De aanbeveling vanuit de UvA 
is dat dit wel wenselijk kan zijn (zie aanbeveling Trajectus).  

o Minder afhankelijkheid van begeleiding zou georganiseerd kunnen worden door 
bijvoorbeeld meer inzet op lotgenotengroepen.  

• Zorg- en ggz-partijen hebben nog steeds moeite om elkaar te vinden, wat verder wordt 
uitvergroot door soms verschillende inzichten in de situatie van cliënten. Zorgmedewerkers 
voelen zich daarnaast niet altijd serieus genomen door de ggz.  

o Het lijkt hier van belang dat de verschillende partijen zich meer gaan interesseren het 
werk van elkaar. Zoals men in het Engels zegt, werk aan je meest ‘frosty relations’. 

o Dat de ggz en het sociaal domein elkaar vaker niet verstaan is een breder levend 
probleem. De UvA biedt een Executive Programma aan over GGZ in het Sociaal 
Domein, dat één keer per jaar gevolgd kan worden (volgende ronde najaar 2023). GGZ 

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2440902-gemeenten-willen-regels-om-bouw-nep-sociale-huurwoningen-te-stoppen
https://academy.uva.nl/content/programmas/ggz/ggz.html#:%7E:text=Binnen%20het%20sociaal%20domein%20vindt%20een%20duidelijke%20verschuiving,heeft%20een%20sterke%20relatie%20met%20stigma%20en%20identiteit.
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in het Sociaal Domein - Kortlopend onderwijs voor professionals - Universiteit van 
Amsterdam (uva.nl) 

Belangrijkste punten hoofdstuk 5 
• Voor de participatie van uitgestroomde Mo/BW-cliënten is ruimte voor verbetering op het gebied 

van ervaren drempels, verkeerde financiële prikkels en taakopvatting op het snijvlak van Wmo en 
Werk en Inkomen. Duidelijk is dat hierin reeds stappen zijn gezet en dat er behoefte is aan het 
implementeren in de bredere gemeentelijke organisatie van een meer integrale aanpak. 

o Met de doordecentralisatie ontstaat toenemende spanning op de passendheid 
participatiemogelijkheden, het niet continueren van (het vervoer naar) daginvulling kan 
ontwrichtend zijn voor cliënten. Om passende daginvulling aan te kunnen blijven bieden, 
dient een regiogemeente zelf alles aan te bieden, of mogelijk maken dat mensen (blijven) 
reizen. Het lijkt goed hier oog voor te hebben en te houden. 

o Ook vanuit de ronde wederhoor is vanuit één van de gemeenten aangegeven dat de 
gemeente overstijgende participatie door cliënten, toch in overleg uit te komen moet zijn, 
zodat client in ieder geval een soort overgangsperiode heeft. 

• Financiële zelfredzaamheid van participanten na uitstroom en/of schuldentraject blijft kwetsbaar, 
veel participanten houden om deze reden een vrijwillige vorm van financiële ondersteuning aan 
na uitstroom (vergelijkbaar met intramuraal gehuisveste cliënten).  

• Inflatie, de kostendelersnorm en onvoldoende zicht op minimaregelingen kunnen redenen 
vormen voor onvoldoende inkomen en/of moeilijkheden met rondkomen.  

• Voor mensen die zelf een oplossing vinden voor hun dakloosheid, of de dakloosheid van anderen, 
kan de kostendelersnorm een barrière vormen om geen verdere ondersteuning te zoeken. 

o Januari 2023 is aanpassing van de kostendelersnorm voor thuiswonende 
jongvolwassenen tot 27 jaar in werking getreden. De aanbeveling is hieraan en aan 
bestaande regelingen (zoals de Haagse Ooievaarsregelingen) actief bekendheid te 
(blijven) geven.  

  

https://academy.uva.nl/content/programmas/ggz/ggz.html#:%7E:text=Binnen%20het%20sociaal%20domein%20vindt%20een%20duidelijke%20verschuiving,heeft%20een%20sterke%20relatie%20met%20stigma%20en%20identiteit.
https://academy.uva.nl/content/programmas/ggz/ggz.html#:%7E:text=Binnen%20het%20sociaal%20domein%20vindt%20een%20duidelijke%20verschuiving,heeft%20een%20sterke%20relatie%20met%20stigma%20en%20identiteit.
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Bijlagen 

Tabel 6. Cijfermatige uitkomsten beleid 
Een van de doelstellingen van dit onderzoek is om (lokale variaties in) beleid in verband te brengen met 
kwantitatief vastgestelde uitkomsten. In Tabel 6 zijn hiervoor de gegevens inzichtelijk gemaakt waar wij 
op dit moment toegang toe hebben verkregen. In lijn met eerder onderzoek (e.g. Boesveldt, 2015) kijken 
wij over een langere periode onder meer naar het aantal intramuraal verblijvende MO/BW-cliënten en 
het aantal huisuitzettingen, briefadressen en beschikbare contingentwoningen. Daarnaast zijn middels 
verschillende indicatoren trends in de regionale woonsituatie en financiële situatie van gemeentelijke 
inwoners inzichtelijk gemaakt.  
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Tabel 6. Overzicht eerste cijfers proces en uitkomsten regio Den Haag met als peildatum 1-1-2022 , t.b.v. meting 2022  

  Nederland Totaal regio Den Haag Leidschendam-
Voorburg 

Rijswijk Wassenaar Zoetermeer 

Inwoners1 17 590 672 832.189 553.417 76.659 56.941 27.115 125.767 

% voorraad eigendom 
woningcorporatie52,53 (vgl. 
doelgroep sociale 
huurwoning3) 

 2015: 
 2016:  
 2017: 
 2018: 
 2019: 
 2020: 
 
2021:                

30.4 
29.9 
29.6 
29.3 
29.4 
29.1 
28.8 

31.32 
30.88 
30.66 
30.38 
30.58 
30.42 

32.3 
31.5 
31.2 
30.9 
31.3 
31.2 
30.9  

25.9 
25.9 
25.7 
25.9 
25.6 
25.5 
25.3 

35.3 
34.8 
34.4 
33.9 
34.0 
33.7 
32.9 

26.5 
26.2 
26.1 
25.8 
26.0 
26.1 
26.0 

36.6 
36.0 
35.9 
35.4 
36.0 
35.6 
34.9 

% niet passend gehuisveste 
huishoudens in 
corporatiewoningen3 
(goedkope scheefheid) 

 2015: 
 2016: 
 2017: 
 2018: 
 2019: 
 2020 

13.7 
12.3 
12.1 
12.2 
11.9 
11.6 

15.5 
13.9 
13.2 
13.1 
12.7 
 

11.0 
8.5 
8.6 
9.1 
8.8 
9.0 
 

14.2 
12.7 
11.9 
11.0 
10.2 
10.2 

15.9 
13.9 
12.9 
13.0 
12.1 
12.3 
 

19.3 
18.6 
18.5 
17.3 
17.3 
16.8 

14.6 
12.0 
11.1 
10.4 
9.9 
9.6 

Mutatiegraad corporatie-
woningen (%)3 

 2014 
 2015: 
 2016: 
 2017: 
 2018: 
 2019: 
 2020 

8.3 
8.7 
8.2 
8.1 
7.8 
7.9 
 

7.7 
7.9 
7.7 
6.8 
6.7 
6.9 

8.0 
8.4 
8.0 
7.1 
6.7 
7.1 
7.7 

6.6 
6.4 
6.0 
5.8 
6.0 
6.1 
6.2 
 

7.3 
6.7 
7.3 
6.6 
6.1 
6.6 
7.0 

6.1 
5.8 
4.9 
5.0 
5.7 
6.0 
4.8 

7.2 
8.0 
8.5 
7.2 
7.8 
6.8 
6.8 

 
52 Toelichting CBS: Huurwoningen in eigendom van 'toegelaten instellingen volkshuisvesting'. Het betreft het aantal  
huurwoningen waarvan is vastgesteld dat de eigenaar een toegelaten instelling is. Het betreft niet het aantal sociale 
huurwoningen, omdat er alleen is vastgesteld wie de eigenaar is en er niet is gekeken naar de hoogte van de 
huurprijs. 
53 Berekend op basis van totale woningvoorraad en totale voorraad woningcorporaties 
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  Nederland Totaal regio Den Haag Leidschendam-
Voorburg 

Rijswijk Wassenaar Zoetermeer 

Huishoudens met betaalrisico 
in corporatie-woningen3 

 2014: 
 2015: 
 2016: 
 2017: 
 2018: 
 2019: 
2020: 

14.1 
14.9 
12.2 
12.0 
15.7 
14.1 
10.8 

12.7 
14.4 
11.3 
11.3 
16.0 
14.4 

19.4 
20.5 
15.9 
14.9 
21.0 
18.8 
15.6 

11.5 
13.1 
10.7 
10.2 
16.2 
14.5 
10.8 

10.8 
11.8 
8.6 
9.4 
13.2 
12.5 
10.6 

9.1 
11.4 
9.1 
9.1 
13.6 
10.9 
8.7 

12.7 
14.6 
12.2 
12.5 
15.9 
14.2 
10.5 

Percentage houdens met 
problematische schulden 

2015: 
2016: 
2017: 
2018: 
2019: 
2020: 

9.8 
8.6 
7.8 
8.3 
8.1 
7.9 

 15.1 
15.1 
13.1 
14.1 
13.9 
13.5  

8.4 
8.0 
6.8 
7.5 
7.3 
7.4 

9.6 
9.9 
8.7 
9.4 
9.1 
9.3 

6.0 
5.8 
5.1 
5.9 
5.8 
6.1 

11.0 
10.6 
9.4 
9.9 
9.7 
9.7 

Aantal huisuitzettingen  2012: 
 2013: 
 2014: 
 2015: 
 2016: 
 2017: 
 2018: 
 2019: 
 2020: 
 2021: 

6.4805 
6.980 
5.900 
5.550 
4.800 
3.700 
3.000 
* 
1.720  
 

 3826 
398 
4337 

344 

196 
142 

 
12 
13 
14 
4  
7 

 
 
 
 
 
 
 
 
6 

5 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

 
 
 
 
638 
74 

Aantal briefadressen 
(registratie CBS) 23 

2011: 
2012: 
2013: 
2014: 
2015:  
2016: 
2017: 
2018: 

50.957 
50.245 
49.538 
49.036 
50.336 
52.187 
53.165 
52.755 

3323 
3382 
3684 
3726 
4310 
4613 
4795 
4302 

2539 
2647 
2876 
3055 
3670 
3983 
4170 
3962 

229 
212 
223 
224 
217 
229 
229 
185 

223 
217 
220 
105 
100 
93 
95 
85 

78 
79 
88 
81 
83 
83 
82 
70 

254 
227 
277 
261 
240  
225 
219 
223 
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  Nederland Totaal regio Den Haag Leidschendam-
Voorburg 

Rijswijk Wassenaar Zoetermeer 

Aantal briefadressen (aantal 
geregistreerde buitenslapers) 

2011: 
2012: 
2013: 
2014: 
2015:  
2016: 
2017: 
2018: 
2019 

 
51.68512  
 
49.770 

  
 
 
 
 
 
1.40217 (6516) 
1.491  
1.609 (49) 

 
 
 
 
 
 
 
 
177 

   
68  
152  
135  
119  
86  
110  
115  
150 

Aantal cliënten BW 
(aanmeldingen wachtlijst13) 
[Wmo: verblijf en opvang] 

2015: 
2016: 
2017: 
2018: 

201913: 

 
 

 
(270)14 
 
1.68020 

1.354 (263) 
 

 
 
 
 
(178) 

 
 
 
 
(22) 

 
 
 
 
(4) 

 
 
 
 
(4) 

 
 
 
9520  
65 (13)19, (17)20 

Aantal aangemelde cliënten 
MO13 (verstrekte 
nachtopvangpassen unieke 
cliënten) 

2015: 
2016: 
2017: 
2018: 
2019: 
2020: 
2021: 
2022: 

31.00011 

30.500 
34.500 
39.300 

 
 
 
450020 

 

421921 

3.688 (767) 
3.895 (997) 
4.028 (985) 
4.103 (1.062) 
 
1944 

 
 
 
 
 
70 

 
 
 
 
 
60 
 
 

 
 
 
 
 
10 

 
 
 
20020 

 

131 

 

Beschikbare (contingent) 
woningen voor uitstroom/ 
uitstromers18 

2015: 
2016: 
2017: 
2018: 
2019: 
2020: 
2021: 
2022: 

 
 
 
 
 

  
 
/384 
 
31315 

 
 
/40 
 
 
/46 
 

 
 
/35 
 
 
 
 
41 

 
 
/2 

 
 
4721 

69 
 
 
65 
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2015. 7Gemeente Den Haag (2018). Tien Punten Plan Maatschappelijke Opvang. 8Gemeente Zoetermeer (2017). Perspectiefnota 2018. 9G4-USER (2019). Quick scan van visies en cijfers 
over de ontwikkelingen in het aantal daklozen. 11CBS Statline (2019). 12 BZK – Rijksdienst voor identiteitsgegevens (2014). 13Gemeente Den Haag (2019). Aangeleverde data. 14Regio 
Den Haag (2017). Regionale beleidsvisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang. 15Gemeente Den Haag (2018). Raamovereenkomst wonen 2019 - 2024. 16 Jaarverslag 
Daklozenloket (2019). In: EPI (2019). 17GGD Haaglanden (2019). Kerncijfers OGGZ. 18 Notitie vraagkant uitstroom uit instellingen, 17 oktober 2019 19Eindrapportage bureau HHM 20 
Startnotitie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang, Samenwerken aan herstel, Gemeente Zoetermeer,21Gemeente Zoetermeer (2020). Aangeleverde data.22 Gemeente 
Wassenaar geeft in 2021 geen briefadressen af aan dakloze personen, indien nodig wordt verwezen naar Den Haag. 23 CBS (2018), definitie personen met een briefadres: mensen die 
om wat voor reden dan ook een briefadres aannemen maar er dus feitelijk niet wonen bv vanwege kortdurend verblijf in het buitenland of elders binnen Nederland of verblijf in een 
instelling. Dit komt overeen met de definitie van Valente: onder briefadres vallen personen die: a. dak- of thuisloos zijn en bijvoorbeeld gebruik maken van maatschappelijke opvang; 
b. verblijven in een penitentiaire inrichting; c. verblijven in een psychiatrische inrichting; verblijven in een blijf-van-mijn-lijfhuis of wonen op een adres, waarbij naar het oordeel van de 
burgemeester de veiligheid in het geding is. 24 Verkregen data GGD Haaglanden over daklozen loket Den Haag, uitvraag aantal aanmeldingen MO unieke personen 2020 (van 4219, 573 
aanmeldingen van buiten regio en 1428 aanmeldingen niet ingevuld).  
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Tabel 7. Verdeling cliënten naar verblijfplaats 
In tabel 7 is te zien in welke gemeente cliënten wonen die per meting zijn geïnterviewd.  

In welke gemeente wonen de cliënten die wij interviewen?  

 MO BW Zelfstandige  
woning 

Doorstroom- 
voorziening 

Totaal 

 T0 T1 T2 T0 T1 T2 T0 T1 T2 T0 T1 T2 T0 T1 T2 

Den Haag 8 0 5 10 8 6 7 13 9 1 1 0 26 22 20 

Wassenaar 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 2 

Rijswijk 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 2 1 2 

Zoetermeer 0 0 0 1 0 0 8 8 6 0 0 0 9 8 6 

Leidschendam-Voorburg 0 0 0 0 0 0 4 2 4 0 0 1 4 2 5 

Totaal N 8 0 5 13 9 12 20 23 18 1 1 1 42 33 35 

Tabel 7. Verdeling cliënten naar verblijfplaats en gemeente, tussen de opeenvolgende metingen.54 

 
 

 
54 Cliënten woonachtig in Housing First worden meegerekend onder de categorie ‘zelfstandige woning’.  



Rapportage 2022  
Derde Meting Ambulantisering en Regionalisering Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen  
Regio Den Haag                                      Universiteit van Amsterdam 

 
 

70 
 

Literatuurlijst 
 
Balster, M., Parbhudayal, K. en Kapteijns, A. (2021) Doorbraakplan huisvesting zorgdoelgroepen en 

statushouders 2021. Gemeente Den Haag. RIS310115_Bijlage (raadsinformatie.nl) 
Boesveldt, N. F., van Dijk, E., Bochem, M., de Jong, S., Loomans, D., Schokker, D., & Hopmans, J. 

(2020). Ambulantisering en Regionalisering van MO en BW in regio Den Haag: Rapportage 
2019/2020, eerste meting. Universiteit van Amsterdam. Rapportage-Eerste-Meting-2019-
2020-Onderzoek-MO-BW-Regio-Den-Haag-.pdf (nienkeboesveldt.com) 

Boesveldt, N. F., Reijngoud, R., & van der Star, M. E. (2021). Ambulantisering en Regionalisering van 
MO en BW in de regio Den Haag: Rapportage 2021, tweede meting. Universiteit van 
Amsterdam. Boesveldt-e.a.-2022-Rapportage-2021-Tweede-Meting-Onderzoek-
Ambulantisering-Regionalisering-MO-BW-Regio-Den-Haag.pdf (nienkeboesveldt.com) 

Boesveldt, N. F., Mulder, J., & Doorman, M. S. (2022). Ambulantisering en regionalisering van MO 
en BW in de regio Meierij en Bommelerwaard: Rapportage 2022, vierde meting. Universiteit 
van Amsterdam. Boesveldt-e.a-2022-Rapportage-vierde-meting-MO-BW-Regio-Meierij-en-
Bommelerwaard.pdf (nienkeboesveldt.com) 

CBS (2023 ) Statline Voorraad woningen; eigendom, type verhuurder, bewoning, regio StatLine - 
Voorraad woningen; eigendom, type verhuurder, bewoning, regio (cbs.nl) 

Jungmann, N en Wesdorp, P (2017). Mobility Mentoring®. Hoe inzichten uit de hersenwetenschap 
leiden tot een betere aanpak van armoede en schulden, via: Platform31 kennis- en 
netwerkorganisatie voor stad en regio - Mobility Mentoring® 

Koepelconvenant huisvesting zorgdoelgroepen, Samenwerkingsafspraken tusen gemeente den 
haag woningcorporaties en zorgaanbieders (2020)  KOEPELCONVENANT HUISVESTING 
ZORGDOELGROEPEN (arcadewonen.nl) 

Pas, S. van der en Staal, W. (2021). Handreiking Leeratelier Maatwerk en Regie | Werkplaatsen 
Sociaal Domein WSD_Handreiking Leeratelier Maatwerk en Regie 2022.pdf 
(werkplaatssociaaldomeinzhn.nl) 

Spruit, L., Schutjens, J., & Welling-Maassen, A. (2015). Dagbesteding onder de loep. Is het een 
kwestie van motiveren? [Bachelor thesis, Fontys Hogeschool]. HBO Kennisbank (hbo-
kennisbank.nl) 

Website over De armoedeval | Stimulansz 
Nationaal Actieplan Dakloosheid: Eerst een Thuis (2022) Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport Nationaal Actieplan Dakloosheid: Eerst een Thuis 
(overheid.nl) 

Een Thuis voor Iedereen (2022). Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Programma een thuis voor iedereen (overheid.nl)  

Uitstroomkaart  

Factsheet eerste en tweede meting  

Teamoverzicht  

https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/10660398/1/RIS310115_Bijlage
https://nienkeboesveldt.com/wp-content/uploads/2020/09/Rapportage-Eerste-Meting-2019-2020-Onderzoek-MO-BW-Regio-Den-Haag-.pdf
https://nienkeboesveldt.com/wp-content/uploads/2020/09/Rapportage-Eerste-Meting-2019-2020-Onderzoek-MO-BW-Regio-Den-Haag-.pdf
https://nienkeboesveldt.com/wp-content/uploads/2022/03/Boesveldt-e.a.-2022-Rapportage-2021-Tweede-Meting-Onderzoek-Ambulantisering-Regionalisering-MO-BW-Regio-Den-Haag.pdf
https://nienkeboesveldt.com/wp-content/uploads/2022/03/Boesveldt-e.a.-2022-Rapportage-2021-Tweede-Meting-Onderzoek-Ambulantisering-Regionalisering-MO-BW-Regio-Den-Haag.pdf
https://nienkeboesveldt.com/wp-content/uploads/2022/07/Boesveldt-e.a-2022-Rapportage-vierde-meting-MO-BW-Regio-Meierij-en-Bommelerwaard.pdf
https://nienkeboesveldt.com/wp-content/uploads/2022/07/Boesveldt-e.a-2022-Rapportage-vierde-meting-MO-BW-Regio-Meierij-en-Bommelerwaard.pdf
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82900NED/table?ts=1673355980500
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82900NED/table?ts=1673355980500
https://www.platform31.nl/publicaties/mobility-mentoring
https://www.platform31.nl/publicaties/mobility-mentoring
https://www.arcadewonen.nl/media/15913/koepelconvenant-den-haag-2020.pdf
https://www.arcadewonen.nl/media/15913/koepelconvenant-den-haag-2020.pdf
https://www.arcadewonen.nl/media/15913/koepelconvenant-den-haag-2020.pdf
https://werkplaatssociaaldomeinzhn.nl/siteAssets/downloads/WSD_Handreiking%20Leeratelier%20Maatwerk%20en%20Regie%202022.pdf
https://werkplaatssociaaldomeinzhn.nl/siteAssets/downloads/WSD_Handreiking%20Leeratelier%20Maatwerk%20en%20Regie%202022.pdf
https://hbo-kennisbank.nl/details/sharekit_fontys:oai:surfsharekit.nl:45718cac-b058-473f-a290-64b1d61b8055?q=woonbegeleiding&p=1
https://hbo-kennisbank.nl/details/sharekit_fontys:oai:surfsharekit.nl:45718cac-b058-473f-a290-64b1d61b8055?q=woonbegeleiding&p=1
https://www.stimulansz.nl/gemeente-stop-de-armoedeval/
https://open.overheid.nl/documenten/ronl-bb529bd58adc8061e5c058d2fe9671197ba6244f/pdf
https://open.overheid.nl/documenten/ronl-bb529bd58adc8061e5c058d2fe9671197ba6244f/pdf
https://open.overheid.nl/documenten/ronl-dfe59a4dce3367cfe84d95284838a8b69af70d4d/pdf


Je bent klaar om 
zelfstandig te 
gaan wonen

Het is zover: je bent 23 jaar of jonger en je gaat zelfstandig wonen. Een eigen 
plek, jouw thuis. Dat is een hele stap. Waar ga je heen? Wordt het wonen met 
begeleiding of juist zonder? En hoe kom je aan een woonplek? Bĳ  al deze 
vragen kun je ondersteuning krĳ gen. Om alles goed te regelen, ga je samen 
met je begeleider in vier stappen aan de slag.  

Succes met je 
nieuwe woonplek!

“ Ik wilde eigenlĳ k helemaal geen traject starten. 
Ik had eindelĳ k een dak boven mĳ n hoofd, dus zat 
wel prima. Nog een mooie kamer ook. Pas achteraf 
denk ik dat het goed voor me is geweest.”

“Ik was zo blĳ  toen ik hoorde dat ze voor mĳ  een 
woning gingen zoeken. Ik kom echt uit een nare 
situatie en dit voelde als een nieuwe kans.”

“ De eerste keer huur betalen was wel spannend. 
Ik werd gelukkig goed geholpen door mĳ n begeleider.”



Maak een budgetplan

Zet je inkomsten en uitgaven op een rĳ 

• Bespreek je budgetplan met je begeleider. Denk aan 

extra kosten. Bĳ voorbeeld voor water, gas en licht. 
• Heb je meer hulp nodig? Ga naar de Helpdesk 

Geldzaken. Kĳ k op www.helpdeskgeldzaken.nl of 
bel (070) 353 61 88.

• Heb je recht op zorgtoeslag of een uitkering?
Vraag deze dan zo snel mogelĳ k aan. 

• Heb je garantstelling nodig voor de huur? 
Overleg met Sociale Fondsen Den Haag. 

Bel (070) 711 39 06 of stuur een e-mail: 
info@socialefondsendenhaag.nl.

Kies je woonoptie

Ga je wonen met of zonder begeleiding?

Er zĳ n twee woonopties: zonder begeleiding en met begeleiding

A: woonoptie zonder begeleiding
• Bĳ  Woonnet Haaglanden vind je sociale huurwoningen in Den Haag en omgeving. 

Schrĳ f je in op www.woonnet-haaglanden.nl of bel (088) 488 70 00. Sta je al 
ingeschreven? Kĳ k dan samen met je begeleider naar woningen.

• Kĳ k op www.vorm.nl/soza of je een kamer kunt huren in gebouw SoZa, vlakbĳ  

treinstation Laan van NOI. 
• Bĳ  Stichting DUWO vind je studentenkamers maar ook studio’s. Dit zĳ n kamers met 

een eigen keuken, douche en toilet. Kĳ k op www.duwo.nl of bel 0900 235 38 96.
• Kĳ k voor een kamer ook eens op www.kamernet.nl, www.rooming.nl, 

www.kamer.nl en wooninvest.nl.

B: woonoptie met begeleiding
• Overleg met je begeleider of je recht hebt op een convenant woning. Dit is een 

woning waarbĳ  je wordt begeleid. Je begeleider kan je hiervoor aanmelden.
• Volg je een behandeling bĳ  de Parnassia Groep? Dan kun je misschien een kamer 

huren bĳ  Flowin Maatschappelĳ ke Zorg. Kĳ k op www.� owin-zorg.nl of 
bel 06 81 42 78 67.

• Misschien kun je een Jongerenwoning van het Leger des Heils huren. 
Neem contact op via (070) 360 55 07 of e-mail: gld.btminfo@legerdesheils.nl. 

• Vraag na of je een kamer kunt huren van de Stichting Kamers met Aandacht. 

Hierbĳ  word je begeleid bĳ  zelfstandig wonen. 
Kĳ k op www.kamersmetaandacht.nl of bel 06 11 13 46 85.

• WMO Maatwerk verhuurt kamers in Het Coornhert aan het Erasmusplein. Hierbĳ  
word je begeleid bĳ  zelfstandig wonen. 
Kĳ k op www.wmomaatwerk.nl of bel (088) 777 46 00. 

Reageer op woningen of kamers
en bereid je voor op je verhuizing
Bespreek wat je nu alvast kan regelen

• Je budgetplan is klaar en je weet wat de woonopties zĳ n. Reageer op 

meerdere vrĳ komende woningen of kamers. Dan is de kans groter 
dat je snel je eigen plek vindt.

• Bewaar alle informatie van je aanmeldingen.
• Bereid je met je begeleider alvast voor op je verhuizing. Bespreek 

wat je moet regelen als je een woning of kamer hebt gevonden. 

Vertel je familie en vrienden dat je gaat verhuizen. Wellicht heeft 
iemand spullen die je kunt gebruiken.

• Praat met je begeleider over hoe je het vindt om te verhuizen.

Woning of kamer bekĳ ken 
en inrichten
Teken je huurcontract en regel je meubels

• Krĳ g je een woning of kamer aangeboden? Ga kĳ ken hoe alles eruit 

ziet. Wil je niet alleen gaan? Vraag dan of je begeleider mee wil gaan. 
• Wil je in de woning of kamer gaan wonen? Dan moet je een 

huurcontract tekenen. Hierin staat hoeveel huur je moet gaan 
betalen. En welke regels er zĳ n. Lees het contract met je begeleider.

• Heb je niet genoeg geld om de eerste maand huur te betalen? Of om 

meubels te regelen? Ga naar de Helpdesk Geldzaken. 
Kĳ k op www.helpdeskgeldzaken.nl of bel (070) 353 61 88.

• Bĳ  de kringloopwinkel zĳ n vaak prima bruikbare spullen te vinden. 
Neem daar eens een kĳ kje.

• Vraag zo snel mogelĳ k huurtoeslag aan. 
Kĳ k op www.belastingdienst.nl of bel 0800 05 43.

• Vraag of familie en vrienden je willen helpen bĳ  de verhuizing. 

Te huur

Zonder begeleiding

Met begeleiding

Budgetplan

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4



Dit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de gemeente Purmerend, heeft als doel vijf jaar in kaart te 
brengen hoe beleidsopgaven van amublantisering en decentralisering van maatschappelijke opvang 
(MO) en beschermd wonen (BW) in de regio Waterland verloopt. Voor deze eerste rapportage zijn me-
dio 2019 24 gemeentelijke stakeholders van de centrum- en regiogemeenten geinterviewd, 15 niet-ge-
meentelijke stakeholders en 24 cliënten die gebruikmaken of recent hebben gemaakt van MO en/ of BW 
in deze regio. Deze interviews, gecombineerd met een documentenanalyse van het WMO-, woon- en 
participatiebeleid heeft geleid tot de volgende resultaten. Deze zijn hieronder samengevat, op de onder-

Ambulantisering en regionalisering van maatschappelijke opvang en 
beschermd wonen in de regio Den Haag- rapportage 2020

Dit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de gemeente Den Haag, heeft als doel vijf jaar in kaart te brengen 
hoe beleidsopgaven van ambulantisering en decentralisering van maatschappelijke opvang (MO) en beschermd 
wonen (BW) verlopen in Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer. Voor deze 
eerste rapportage zijn in 2019 en 2020 22 gemeentelijke stakeholders van de centrum- en regiogemeenten 
geïnterviewd, 11 niet-gemeentelijke stakeholders en 44 cliënten die gebruikmaken of recent hebben gemaakt 
van MO en/ of BW in deze regio. Deze interviews, gecombineerd met een documentenanalyse van het Wmo-, 

woon- en participatiebeleid hebben geleid tot de volgende resultaten en aanbevelingen.

1. Preventie: begin van de woon-zorgopgave

• Officiële uitzettingscijfers vertekenen het beeld: cliënten verlaten ook na uitgeoefende druk van een
corporatie hun huis. Ook de toename van driepartijen/omklapcontracten vertekent het beeld.

• Vroegsignalering ter voorkoming van uitzetting bereikt bewoners vrije huur- en koopsector niet.

• Wens van corporaties dat uitgezette personen door een (sociaal wijk)team begeleid en gemonitord blijven
worden. Het blijkt lastig dit, of een tijdelijke woonoplossing aan te bieden aan uitgezette personen.

• Preventie nog geen onderdeel van de gemeentelijke woon-zorgopgave, hoewel belang wordt onderkend.

• Samenwerking zorgt in regiogemeenten voor het delen van expertise, maar ook voor onduidelijkheid met
betrekking tot het totale regio-aanbod en eindverantwoordelijkheid

2. Ambulantisering: start binnen de MO/BW-keten

  Maatschappelijke Opvang 

• Clienten geven aan dat het daklozenloket niet als toegankelijk wordt ervaren. Sommigen waren geheel
onbekend met het bestaan, of worden ontmoedigd door ontoereikende hulp of het advies zaken eerst te
laten escaleren. Zij zouden daar graag ook preventieve hulp ontvangen om dakloosheid te voorkomen.

• Afstand is met name in regiogemeenten een (financiële) barriere. Zoetermeer heeft een eerste stap ge-
maakt met een lokaal loket, hoewel Den Haag verantwoordelijk blijft voor opvang.

• Omstandigheden binnen de nachtopvang bemoeilijken mogelijkheden tot werken aan herstel.

• Ondanks uitbreiding 24-uurs locaties gebrek aan MO capaciteit.

  Beschermd wonen

• Recente regierol van Den Haag t.o.v. de toegang en het wachtlijstbeheer van BW zorgt voor meer
overzicht en transparantie. Tegelijkertijd ervaren cliënten momenteel onduidelijkheid en missen
aanbieders de mogelijkheid tot voorbereiding.

• De lengte van de Haagse wachtlijst BW wordt zowel negatief beïnvloed door het gebrek aan uitstroom uit
BW, als door instroom vanuit de afbouw van ggz en forensische zorg.

• Overbruggingszorg staat onder druk: door toegenomen gemeentelijke regie worden minder indicaties
aangevraagd. Ook discussie tussen centrum en regiogemeenten over wie deze zorg levert en betaalt.

  Cliënten over ambulantisering

• Vooral clïenten in de MO zijn positief over ambulantisering: zij kijken ernaar uit snel een eigen plekje te
krijgen.

• Sommige cliënten, vooral in BW, geven echter aan dat zij helemaal niet willen uitstromen.
Hospitalisering en (angst voor) stigma in de buitenwereld spelen hierbij een rol.

• De meeste cliënten formuleren voorwaarden voor ambulantisering, waaronder een goede voorberei-
ding, uitstromen op eigen tempo en continuïteit van ondersteuning.



6. Uitstroom in de woningmarkt: te weinig betaalbare woningen
• Cliënten noemen woningnood, lage inschrijftijd, te weinig inkomen voor vrije sector en weinig contingent

-woningen als barrières voor uitstroom.

• Transformatie bestaand vastgoed en nieuwe sociale huurwoningen gepland, maar ligt gevoelig: streven 
30% sociaal bij nieuwbouw niet altijd bereikt.

• Proces nieuwe (koepel)convenanten voor uitstroom legt verschillen in belangen bloot; cliënten vragen om 
maatwerk, dit is een mogelijke oplossing.

• Bij geclusterde woonvormen speelt een betaalbaarheidsdiscussie. Lagere indicaties, wel passend bij het 
herstel van de cliënt, kunnen het voortbestaan van geclusterde woonvormen bedreigen.

• Cliënten vinden het belangrijk terecht te kunnen in eigen gemeente.

• Door regionale aanpak regio beter op de hoogte. Regio signaleert echter dat ambulantisering en 
regionalisering (te veel) druk geeft op gemeentelijke budgetten, en dat tekorten oplopen. 
Maatschappelijk worden (hierdoor) ook grenzen gezien.

• Verschillend tempo uitvoering in de regio.

7. Ambulante keten van zorg en ondersteuning: het belang van continuïteit in de wijk
• Cliënten MO en BW vragen bij uitstroom om continuïteit (begeleider, uren, type ondersteuning etc).

• Gemeentelijke financiering tot 2020 bemoeilijkte mogelijk continuïteit

• Wijkinfrastructuur kent verschillende toeleidings- en signaleringsvormen. Ook vroegsignalering van 
overlast in de wijk en ggz-problematiek wordt hierin door gemeenten meegenomen.

• Bij acute ggz-crisis kunnen aanrijtijden, wachtlijsten en regionaal verschillende locaties de dienstverlening 
bemoeilijken.

• Voor continuïteit begeleiding klinische ggz (voorkom incidenten o.a. in MO) lijkt bevorderen uitstroom BW, 
grip op wachtlijst en versterken van relatie met ggz- en verslavingszorgfinanciers (‘gezamenlijke inkoop’) 
van groot belang.

8. Integratie in de wijk en participatie in de samenleving
• Groot deel cliënten geeft aan het contact in de buurt zo veel mogelijk te ontwijken.

• Deel ervaart stigma vanuit de buurt: gebrek aan sociale integratie veroorzaakt wrijving tussen cliënten en 
buurtbewoners, kan tot verheviging van psychische klachten leiden en terugval in dakloosheid.

• De inzet van gemeenten op participatie en integratie leidt mogelijk tot meer positief resultaat, aandacht 
voor leefbaarheid in wijken is belangrijk.

• Gemeente en woningbouw verkennen investeringen in publieke ruimte, het tegengaan van 
overlast door inzet van buurtbemiddeling, een wijkregisseur en inzet op de algemene sociale cohesie van 
een wijk.

• Sommige cliënten hebben de ervaring dat buren om het minste of geringste klagen, waardoor een 
huisuitzetting dreigt. Cliënten ervaren dit als onrechtvaardig en stressvol. Onderdeel van de (Housing First) 
methodiek kan zijn hoe kennis te maken met de galerij. Mogelijk kunnen buren signalen melden bij de 
begeleidende organisatie.

• Zinvolle daginvulling is belangrijk voor integratie en participatie. Veel cliënten hebben flex-contracten voor 
werk, dit is kwetsbaar en financiën kunnen lastig liggen.  Vaak ook keuze voor vrijwilligerswerk.

• Soms vooral actieve ingezet om mensen met een relatief kleine afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk 
te helpen. Met name voor mensen met een grotere afstand kan het aanbod nog verder worden ontwikkeld

Kijk voor meer informatie op planethomeless.nl 

Ambulantisering en regionalisering van maatschappelijke opvang en 
beschermd wonen in de regio Den Haag- rapportage 2020



Ambulantisering en regionalisering van de 
maatschappelijke opvang en beschermd wonen in de 
regio Den Haag in 2021, tweede meting

Voorbereiding op uitstroom binnen MO/BW- Clientenperspectief
● Merendeel geïnterviewde cliënten voorstander van ambulantisering onder bepaalde

voorwaarden: o.a. goede voorbereiding op uitstroom en continuïteit en
beschikbaarheid van begeleiding

● MO & BW groepen ervaren wisselingen in personeel en werkwijze en zien dit als
negatief. Cliënten wensen een persoonsgerichte aanpak

● MO cliënten zij veelal kritisch over ontvangen begeleiding, kenmerken deze als grillig
en weinig behulpzaam

● BW cliënten doorgaans stuk positiever over begeleiding
● MO-cliënten stromen uit, terwijl het merendeel van BW-cliënten nog in BW verblijft

Perspectief op Uitstroom vanuit MO/BW partijen
• MO/ BW-voorzieningen voorzichtig met uitstroom vanwege mogelijke overvraging 

en terugval cliënten
• Ook zien MO- en BW stakeholders een risico voor de financiering van 

groepslocaties in te lage indicaties (MWA) wanneer ingezet wordt op 
voorbereiding op uitstroom. 

• Transitie MO/BW ook geraakt door verandering beheer wachtlijsten: beheer door 
centrumgemeente biedt helderheid over (gemis van) aanbod voor cliënten met 
specifieke hulpvragen en meer rechtvaardige verdeling, maar de wachtlijst groeit.

Beschikbare woningvoorraad
● Uitstroom naar corporatiewoningen, via eigen inschrijftijd, urgentie of convenant
● Relatief korte omklapcontracten: hierna variatie acceptatie/ zoeken begeleiding
● Gebrek aan woningen door weerstand jegens sociale huur, niet tijdige matching

en twee regiogemeenten spreken over onderbenutting van beschikbaar gestelde
woningvoorraad

● Veel voorzieningen in centrumgemeente Den Haag, bemoeilijkt uitstroom naar
regiogemeenten (ook door beëindiging corporatie inschrijftijd bij gebruik
voorziening in Den Haag)

● Verbetering nodig gemeentelijke samenwerking met corporaties om de uitstroom
naar regiogemeenten te kunnen verhogen

● Ook optie particuliere oplossingen, of kleinere tijdelijke oplossingen in het
souterrain van de woningmarkt genoemd door stakeholders

De focus van deze tweede meting lag de (voorbereiding op) uitstroom 
door cliënten MO/BW Tussen december 2020 en maart 2021 zijn 69 
interviews afgenomen met  met beleidsmakers, professionals en cliënten 
met ervaringen met MO/BW in deze regio. Hierin komen de volgende 
punten naar voren:



Begeleiding na uitstroom
● Helft van recente uitgestroomde cliënten wordt niet meer begeleid. Behoefte aan meer inzet

op continuïteit van begeleiding na uitstroom en, waar mogelijk, dezelfde begeleiders
betrokken te houden bij het proces. Is dit niet mogelijk dan is warme overdracht van belang.

● Ervaringen van MO en BW-aanbieders met financiering MWA zijn niet positief voor
ambulante begeleiding (te laag) en de financiering van lokale opbouw ambulante
ondersteuning is complex. Dit heeft gevolgen voor het aanbod aan cliënten.

● Behoefte vanuit de regio aan meer onderlinge samenwerking, deling van informatie over
kosten en expertise ter voorbereiding op de doordecentralisatie en het passend inrichten
van lokaal (nieuw) aanbod.

● Variatie in ervaringen met Housing First, met name behoefte aan delen kennis welke
mogelijk op gespannen voet zou staan met privacy cliënt.

Aanbevelingen: kleinschalige BW capaciteit
• Door met name BW-stakeholders en GGZ professionals wordt, in 

aansluiting op enkele BW-cliënten, het belang benadrukt van het 
behoud van voldoende (kleinschalige) BW-capaciteit in de regio

• Spreiding in de regio van nieuw te realiseren, meer 
gespecialiseerde, kleinschalige BW-locaties momenteel onderwerp 
van gesprek in gemeenten. Nog geen consensus over het 
eindbeeld, hetgeen ook bemoeilijkt wordt door de uitgestelde 
transitie BW.   

Uitgelichte aanbevelingen ambulantisering
• Verhoogd risico op terugval in dakloosheid na uitstroom gedurende de eerste drie jaar

na uitstroom: Om deze reden verdient het de aanbeveling vinger aan de pols te
houden, bijvoorbeeld middels financiering van een ‘waakvlam’-contact met een bekend
begeleider

• Maak lokaal ook duidelijk convenant tussen corporaties en gemeenten
• Instroom mogelijk voorkomen, door taken van Haagse loketten in regiogemeenten te

beleggen. Huidige doordecentralisatie en nieuwe wetgeving (o.a. t.a.v. briefadressen)
biedt hier aanvullend kansen toe .

Ondersteuning bij financiën en participatie
● Financiële ondersteuning wordt door cliënten van belang gevonden, hier worden zij nog niet altijd tijdig

op ondersteund, en hier zijn bij cliënten zorgen over
● Vroegsignalering schulden leidt tot zicht op andere problematiek, welke tijdig en passend dient te worden

belegd. Dit gebeurt, maar nog niet altijd.
● Elke vorm van daginvulling zorgt voor MO/BW-cliënten voor de noodzakelijke structuur, de COVID

pandemie heeft dit des te meer duidelijk gemaakt. Op cliënten die niet participeren dient meer te worden
ingezet, ook vanuit P-wet

Aanbeveling voor Risico van inzet op voorbereiding uitstroom
Het tarief voor beschermd wonen intensief is, op basis van extern onderzoek door Cebeon, afgelopen 
jaar aangepast (opgehoogd). Dit komt tegemoet aan de wens van stabiele financiering van locaties. 
Onbekend is of dit ook het aangegeven ‘risico’ van inzet op voorbereiding op uitstroom ondervangt.
Het verdient de aanbeveling in nauw overleg met elkaar te zijn over deze transitie, en hiermee 
gepaard gaande frictiekosten voor de  gevraagde flexibilisering van intramurale teams, met het 
langere termijn perspectief van uitstroom.     

Aanbeveling ondervangen hinder van complexiteit financieringsconstructies
• Behoefte vanuit de regio aan meer onderlinge samenwerking, deling van informatie over kosten en 

expertise ter voorbereiding op de doordecentralisatie en het passend inrichten van lokaal (nieuw) 
aanbod 

• Ook voor financiering in de wijk meer afstemming tussen gemeente/ zorgverzekeraar (s) en zorg-
en ondersteuningsaanbieders, evenals met ander aanpalend aanbod. Voor dit overleg kan meer 
financiële ruimte nodig zijn, zeker in een opstartfase



Onderzoeksteam Derde Meting Den Haag

Dr. Nienke Boesveldt is 
hoofdonderzoeker. Zij is 
werkzaam bij Universiteit van 
Amsterdam, en voert onderzoek 
naar maatschappelijke opvang, 
beschermd wonen in 
verschillende Nederlandse  
regio’s. Ook heeft ze zelf 15 jaar 
bij gemeenten meegewerkt aan 
processen voor maatschappelijke 
opvang, dagbesteding en 
beschermd en begeleid wonen. 
Tenslotte is ze Directeur van haar 
eigen Onderzoeksinstituut

Marte Kuijpers (MSc) is als 
onderzoeker aan de Universiteit 
van Amsterdam betrokken bij dit 
project. Tijdens haar master Social
Policy and Public Health raakte ze 
betrokken bij het project. Ook 
werkte ze eerder bij een 
werkcollectief voor (dreigend) 
daken thuislozen. Als onderzoeker 
interviewt zowel stakeholders als 
cliënten en hoopt met het 
participatief onderzoek actief bij te 
dragen aan beleidsontwikkelingen 
waar de menselijke maat voorop 
staat. 

Siebert Wielstra (MSc) is als 
onderzoeker betrokken bij het 
project. Siebert heeft een 
achtergrond in sociologie en 
behaalde in 2019 zijn Research 
Master in Social Science met 
een specialisatie in migratie en 
urban sociology. Alvorens 
betrokkenheid bij dit project 
werkte Siebert als docent en 
onderzoeker voor het 
International Migration Institute 
aan de UvA. Binnen dit project 
hoopt Siebert zijn 
onderzoekskwaliteiten in te 
zetten voor meer praktijkgericht 
onderzoek.

Michiel Klaver (MSc) is als 
onderzoeker betrokken bij het 
project. Tijdens zijn opleiding tot 
maatschappelijk werker raakte hij 
nauw betrokken bij de 
daklozensector. Hij werkte de 
afgelopen jaren voor het Leger des 
Heils als trajecthouder bij de 
ziekenboeg en als persoonlijk 
begeleider bij een dag- en 
nachtopvang. Na zijn master 
Sociologie zet hij nu zijn 
ervaringen uit de praktijk in bij het 
uitvoeren van onderzoek. Naast 
zijn werkzaamheden voor ons 
onderzoek is Michiel parttime 
onderzoeker bij HVO-querido.

Merel Otto (MSc) is als 
onderzoeker aan de Universiteit 
van Amsterdam betrokken bij het 
project. Tijdens haar master Social
and Cultural Anthropology aan de 
Vrije Universiteit van Amsterdam 
heeft ze onderzoek gedaan naar 
de ervaringen van 
jongvolwassenen met psychische 
problemen in Lagos, Nigeria. Haar 
interesse in het project wordt 
gedreven door haar passie voor 
het thema psychische gezondheid 
en haar doel om kennis en theorie 
in te zetten voor het praktisch 
aanpakken van maatschappelijke 
problemen.

Sofie Doorman (MSc) is als 
onderzoeker betrokken bij het 
project. Met haar achtergrond in 
culturele antropologie en 
criminologie is ze 
geïnteresseerd in de manier 
waarop we nadenken over 
veiligheid en gevaar in de stad 
en de inrichting van de publieke 
ruimte. Ze werkte meerdere 
jaren als vrijwilliger bij een 
daklozenopvang van het Leger 
des Heils in Utrecht. Ook was 
ze docent antropologie aan de 
UvA. Bij dit onderzoek hoopt ze 
haar interesse in theorie en de 
praktijk te kunnen combineren.



Robbert Brouwer is 
ervaringsdeskundige en werkt 
momenteel bij stichting Lumen in 
Leiden. Hij komt hiervoor bij 
verschillende mensen over de 
vloer die met ervaringen in 
beschermd wonen, de 
maatschappelijke opvang en bij  
de zogenoemde verwarde 
mensen (wat hij zelf een 
verkeerde omschrijving vindt). 
Daarnaast geeft Robbert ook 
voorlichtingen voor families over 
ADHD, OCD, autisme en 
verslavingsproblematiek. Hij is erg 
gedreven in zijn werk als 
ervaringsdeskundige.

Helen Urbanowitz-
Kloppenborg is ervarings-
deskundige en zet zich naast haar 
gedreven werkzaamheden als duo-
onderzoeker voor het project ook in 
als mantelzorg-ondersteuener. 
Helen is van mening dat je je als 
ervaringsdeskundige goed kan 
inleven en empathie kan tonen 
voor mensen in soort gelijke 
situaties. Ze werkt daarom met 
veel enthousiasme mee aan dit 
onderzoek.

Wim Eickholt is docent, 
reisleider, maar ook ex-dakloze 
en ex-verslaafde. Zijn ervaringen, 
op de straat en in de afkickkliniek 
heeft hij opgeschreven en zijn als 
boek uitgegeven: ‘Wat ik nou toch 
heb meegemaakt!’ en ‘Ex-dakloos 
en nu…’ . Zijn ervaring en de twee 
boeken, gebruikt hij nu om aan 
een breed publiek stigma’s en 
misvattingen over mensen op de 
pechstrook van het leven weg te 
nemen op scholen, festivals maar 
ook in de media. Hij is heel blij 
mee te mogen werken aan dit 
project. Het helpt echt om een 
MENS te zien. 

Stan Coldewijn is 62 jaar, vader 
van drie kinderen en woont samen 
met zijn lief en verloofde Ellen. 
Stan heeft een technische 
achtergrond. Na een heel stevige 
burn-out is hij alcoholafhankelijk 
geworden. Dit had als resultaat: 
einde van zijn bedrijf, huwelijk en 
een pad van zo’n tien jaar binnen 
diverse instellingen. Inmiddels 
woont hij alweer drie jaar 
zelfstandig, abstinent, en is hij –
nogal breed- werkzaam binnen het 
psychosociale domein. Via een 
vriendin kwam hij in aanraking met 
de UvA en is Stan als enthousiaste 
duo-onderzoeker betrokken bij de 
onderzoekscasus Living Lab in 
Utrecht.

Peggy Demilt is een gedreven 
ervaringsdeskundige vol 
nieuwsgierigheid en interesse in 
haar medemens. Vanuit grote 
leergierigheid. Ze is werkzaam bij 
een FACT-team binnen het GGzE. 
Daarnaast is ze werkzaam als duo-
onderzoeker bij de UvA. “Ik vind 
dat ik het getroffen heb om op deze 
leuke manier overkoepelend mee 
te mogen werken aan het 
signaleren van problemen/ 
obstakels en bevestigingen van wat 
wel al heel goed gaat. Om zo 
uiteindelijk een beter en veiliger 
leefklimaat te creëren voor 
iedereen in een (hopelijk) 
inclusieve samenleving.”


	Voorkant MO.BW UVA DH 2022
	T2 06 03 2023_verwerken feedback 14022023_1
	Inleiding
	1. Follow-up cohort twéé jaar later: een cijfermatig overzicht
	2. Voorbereiding op uitstroom
	2.1 Cliëntenperspectief stagnerende uitstroom uit BW-voorziening
	2.2 Stakeholders BW over ervaren barrières bij uitstroom
	2.3 Cliëntenperspectief op voorbereiding op uitstroom MO
	2.3.1 Onduidelijkheid over uitstroomtermijn MO

	2.4 Participatie, passende daginvulling en uitstroom uit BW
	2.4.1 Reactie stakeholders BW op barrières participatie intramuraal
	2.4.2 Vrijblijvendheid

	2.5 Financiën cliënten intramuraal

	3. Uitstroom in de woningmarkt
	3.1 Gerealiseerde uitstroom
	3.2 Druk op de woningmarkt
	3.2.1 Regionale samenwerking
	3.2.2 Cliënten en zorgaanbieders ontmoedigd
	3.2.3 Zelfstandig uitstromen
	3.2.4 Terugkeer naar woning na klinische opname

	3.3 Contractvormen en Housing First
	3.3.1 Meer driepartijencontracten en maatwerk
	3.3.2 Wonen en zorg
	3.3.3 Housing First

	3.4 Bouw van sociale huurwoningen
	3.4.1 Nep-sociaal

	3.5 Perspectief van de cliënt
	3.5.1 Gegevens delen


	4. Ambulante begeleiding in de wijk
	4.1 Continuïteit vanuit cliëntperspectief
	4.1.1 Continuïteit begeleiding na uitstroom
	4.1.2 Afschaling/wisseling zorg na uitstroom
	4.1.3 Overdracht naar lokaal aanbod en wisseling van begeleiders

	4.2. Continuïteit vanuit stakeholderperspectief
	4.2.1 Verkleinen impact van wisselingen in begeleiding

	4.3 Integraliteit/samenwerking in de wijk
	4.3.1 Samenwerking met ggz


	5. Participatie en financiële ondersteuning in de wijk
	5.1 Particpatie
	5.1.1. Continuiteit van participatieaanbod na uitstroom
	5.1.2. Ondersteuning bij reintegratie op arbeidsmarkt

	5.2. Financiële zelfredzaamheid en continuïteit ondersteuning

	6. Conclusie, discussie en aanbevelingen
	Bijlagen
	Tabel 6. Cijfermatige uitkomsten beleid
	Tabel 7. Verdeling cliënten naar verblijfplaats

	Literatuurlijst
	Uitstroomkaart
	Factsheet eerste en tweede meting
	Teamoverzicht

	210538_OCW_A4_Brochure_Uitstroomkaart_v4_c_beeldscherm
	Factsheet-Eerste-Meting-2019-2020-Onderzoek-MO-BW-Regio-Den-Haag
	Boesveldt-ea-2022-Factsheet-Den-Haag-T1
	Slide Number 1
	Slide Number 2

	Teamoverzicht rapportage Den Haag derde meting
	Slide Number 1
	Slide Number 2




