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Context 
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, in 2023, nemen zes regio’s deel aan dit onderzoek in de 
regio Meierij en Bommelerwaard (zie Figuur 1). Dit overkoepelende 
onderzoek kent een looptijd van meerdere jaren (2018-2028).  
 
Figuur 1. Regio’s waar het onderzoek momenteel wordt uitgevoerd: Den 
Haag; Meierij en Bommelerwaard; Zuid-Kennemerland, IJmond en 
Haarlemmermeer; Waterland en Flevoland. Ook doen we in Rotterdam 
onderzoek naar bankslapers, in Den Haag naar Dak- en Thuisloze Jongeren, 
in Utrecht onderzoek naar het voorkomen van herhaalde dakloosheid en Living Lab ‘eerst een thuis’ en voert de 
UvA i.s.m. Lysias onderzoek uit naar Cliëntparticipatie GGZ in de regio’s Amsterdam, Drenthe en Meierij en 
Bommelerwaard. Een deel wordt vanaf 2023 uitgevoerd via Onderzoeksinstituut Nienke Boesveldt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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://nienkeboesveldt.com/wp-content/uploads/2020/10/Verklarende-begrippenlijst-2.pdf
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Inleiding 
 
Achtergrond onderzoek 
Sinds 2015 zijn centrumgemeenten verantwoordelijk voor beschermd wonen en maatschappelijke 
opvang, en alle gemeenten voor extramurale begeleiding (inclusief dagbesteding). Purmerend ontvangt 
als centrumgemeente vooralsnog het Wmo-budget voor beschermd wonen (BW) en maatschappelijke 
opvang (MO) voor de regio Waterland, bestaande uit de gemeenten Purmerend, Landsmeer, Edam-
Volendam en Waterland.  
 
De doelstelling van dit onderzoek is om gedurende vijf jaar, samen met cliënten, ervaringsdeskundigen 
en andere relevante stakeholders de uitvoering van deze decentralisatie en het verbeteren van de 
randvoorwaarden voor ambulantisering in gemeenten te volgen. Deze rapportage gaat in op de 
ontwikkeling in de gemeenten in regio Waterland en betreft de vierde meting (2022).1 De stem en het 
perspectief van cliënten als eindgebruikers wordt actief meegenomen als complementair aan 
professionele perspectieven op deze transitie. Daarmee wordt ingezet op maximale participatie van 
cliënten in dit onderzoek. 

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.2 Met 
andere woorden: hoe kunnen wij wat cliënten ons vertellen, verklaren vanuit de interviews met 
professionals en de analyse van beleidsdocumenten.   
 
Onderzoeksvragen voor de regio Waterland 
Hoofdvraag: wat is bestuurlijk nodig in de regio Waterland voor de cultuuromslag/innovatie naar 
zelfstandig en zo inclusief mogelijk wonen?   
1. In hoeverre wordt ambulantisering en regionalisering in 2022 lokaal vormgegeven in beleid 

(regio)visies, doelen en uitkomsten) door gemeenten in deze regio? 
2. En hoe worden deze uitgevoerd en gewaardeerd vanuit verschillende stakeholderperspectieven 

waaronder cliënten/zorggebruikers (met oog voor processen en samenwerking)? 
 
Uitgevoerde onderzoeksactiviteiten 2022 
Voor de totstandkoming van deze vierde rapportage hebben wij tussen juni en september 2022 in totaal 
25 interviews afgenomen met participanten die ervaring hebben als cliënt van de maatschappelijke 
opvang en/of beschermd wonen (MO/BW). Interviews met cliëntparticipanten worden uitgevoerd door 
duo’s van universitair onderzoeker en getrainde ervaringsdeskundige co-onderzoeker. In interviews met 
cliëntparticipanten hebben wij ons met name gericht op de veranderingen die zich het afgelopen jaar in 
hun leven hebben voorgedaan. 

 
1 Zie bijlages voor de factsheets met de belangrijkste bevindingen uit de voorgaande rapportages. 
2 Kijk hier voor een samenvatting van dit model en de onderbouwing: Integraal model voor onderzoek, beleid en praktijk – 
nienkeboesveldt.com 

https://nienkeboesveldt.com/index.php/onderzoeksmethoden/integraal-model-voor-onderzoek-beleid-en-praktijk/
https://nienkeboesveldt.com/index.php/onderzoeksmethoden/integraal-model-voor-onderzoek-beleid-en-praktijk/
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Daarnaast zijn bevindingen inzake cliëntparticipanten in deze vierde onderzoeksmeting besproken in vijf 
focusgroepen met gemeentelijke beleidsmakers MO/BW, wonen en Wmo consulenten, alsook met 
professionals vanuit de maatschappelijke opvang, beschermd wonen, maatschappelijke dienstverlening, 
woningcorporaties, participatie en veiligheid. In totaal hebben twintig professionals uit de regio 
deelgenomen aan een focusgroep: twaalf gemeentelijke en acht niet-gemeentelijke stakeholders. 
Daarnaast zijn nog twee niet-gemeentelijke stakeholders geïnterviewd wiens perspectief belangrijk is, 
maar die niet aanwezig konden zijn bij de focusgroep. Tenslotte is ook input meegenomen uit 
correspondentie met Leviaan naar aanleiding van bevindingen in de vorige rapportage (Boesveldt, Van 
der Veen, Mulder & Hintzbergen, 2021).    

Ter voorbereiding op de focusgroepen is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van voorgaande interviews en 
nieuw verschenen beleidsdocumenten. De volgende thema’s kwamen in de focusgroepen aan bod:  
A. Toegang, verblijf en doorstroom MO-voorzieningen; B: Verblijf en doorstroom in BW-voorzieningen; 
C: Door- en uitstroom vanuit MO/BW; D: Ambulante ondersteuning in de wijk; E: Financiën: 
bewindvoering, armoedevoorzieningen, regelingen, budgetbeheer; F: Zinvolle daginvulling; G: Inclusie 
in de wijk. 
 
Opbouw van dit rapport 
Deze rapportage is opgebouwd aan de hand van thema’s die naar voren kwamen in de interviews met 
cliëntparticipanten. Deze thema’s stonden vervolgens centraal in de focusgroepen en interviews met 
stakeholders. Regelmatig worden thema’s uitgelicht aan de hand van een illustratieve casus van een 
cliëntparticipant, die in de focusgroepen eveneens is voorgelegd aan stakeholders. In de analyse wordt 
indien relevant ook terug gegrepen 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 eerste hoofdstuk wordt ingegaan op waar cliëntparticipanten nu, een jaar na het vorige interview, 
staan. Het tweede hoofdstuk bespreekt verblijf in MO- en BW-voorzieningen, vanuit zowel cliënt- als 
stakeholderperspectief.3 Het derde hoofdstuk richt zich op de door- en uitstroom vanuit voorzieningen. 
Hierin wordt onder meer ingegaan op de ontwikkeling in het cliëntperspectief op ambulantisering, op 
de tijdelijke woningen in de regio, en op prestatieafspraken omtrent de uitstroom vanuit voorzieningen. 
In het vierde hoofdstuk wordt ingegaan op wonen in de wijk. Achtereenvolgens worden de thema’s 
ambulante ondersteuning, financiën, sociaal netwerk, zinvolle daginvulling, en inclusie in de wijk 
besproken.  Het laatste hoofdstuk bespreekt conclusies en aanbevelingen.  
  

 
3 Tenzij anders vermeld, zijn de bevindingen altijd gebaseerd op meerdere interviews. Bij de citaten van stakeholders staat in 
elk geval gemeld of deze afkomstig is van een gemeentelijke of niet-gemeentelijke stakeholder. In het geval van cliënten 
wordt ieder jaar hetzelfde pseudoniem gebruikt. Op het moment van schrijven en het verschijnen van de conceptrapportage 
zijn deelnemers aan de focusgroepen betrokken in een proces van wederhoor. 
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1.  Eén jaar later: waar staan cliëntparticipanten nu? 
 
Onder de 25 afgenomen interviews bevonden zich dit jaar twaalf cliëntparticipanten die voor de vierde 
keer zijn geïnterviewd. Eén participant is voor de derde keer geïnterviewd, tijdens de tweede meting kon 
deze participant niet geïnterviewd worden. Vijf participanten zijn voor de tweede keer geïnterviewd. 
Drie van hen werden vorig jaar voor het eerst geïnterviewd, twee andere participanten namen al in de 
eerste of tweede meting deel aan het onderzoek, maar met hen kon in de tussenliggende jaren geen 
interview ingepland worden. 

Daarnaast zijn zeven cliëntparticipanten voor de eerste keer geïnterviewd. Bij het werven van nieuwe 
participanten is in het bijzonder ingezet op participanten die recentelijk zijn uitgestroomd uit een BW-
voorziening. Twee nieuwe cliëntparticipanten zijn in de afgelopen zes maanden uitgestroomd vanuit een 
BW-voorziening (Lindsay en Leon, beide 35-55 jaar). Zij komen met name in hoofdstuk 4 over wonen in 
de wijk aan bod. Ook is ingezet op het werven van participanten die wonen in de tijdelijke woningen in 
de gemeente Purmerend en op participanten die verblijven in de maatschappelijke opvang. Het is niet 
gelukt om participanten te spreken die momenteel in een tijdelijke woning wonen. Wel zijn vijf nieuwe 
participanten geïnterviewd die ten tijde van het interview verbleven in de maatschappelijke opvang 
(Thimo, Triston, Maurits, Rick en Frits, allen 35-55 jaar). Met hen is onder meer uitgebreid gesproken 
over eventuele verhuizing naar de tijdelijke woningen en over stappen richting uitstroom (paragraaf 3.2 
en hoofdstuk 4). 

Met vier participanten heeft geen interview plaats kunnen vinden ondanks herhaaldelijke pogingen om 
contact te leggen en een afspraak voor een interview in te plannen. Twee van hen, Nancy en Laura (beide 
<35 jaar), wonen inmiddels al langere tijd zelfstandig in een eigen huurwoning. In de derde meting 
(najaar 2021) was de begeleiding vanuit de maatschappelijke opvang al afgebouwd. Nancy wil niet meer 
meedoen omdat ze dit deel van haar leven achter zich wil laten. Laura geeft aan teveel stress in haar 
leven te ervaren en alles extra nu teveel te vinden. Voor Jos was het najaar van 2022 geen geschikte tijd 
voor deelname aan het onderzoek omdat hij geschorst was binnen zijn BW-voorziening. Hij wacht in een 
andere locatie binnen Leviaan op overplaatsing naar een andere BW-aanbieder, meer gespecialiseerd in 
zijn vragen op het gebied van licht verstandelijke beperking. Dylan (>55) heeft de eerste twee metingen 
wel meegedaan, maar de vorige en de huidige kon hij niet meewerken aan een interview. Begeleiding 
vanuit de MO-voorziening, bij wie hij nog in beeld was, gaven aan dat het geen goed moment was.  

Tenzij zij hebben aangegeven dit niet meer te willen, benaderen wij hen allen opnieuw voor de laatste, 
vijfde meting en hopen wij dat zij dan wel in de gelegenheid zijn. Daarnaast zijn drie participanten die 
vorig jaar voor het eerst deelnamen aan het onderzoek dit jaar niet opnieuw benaderd, omdat hun 
geringe ervaring met MO/BW hun perspectief minder relevant maakt voor dit onderzoek. 

 

Voor de vierde meting zijn achttien cliëntparticipanten voor de tweede, derde of vierde keer 
geïnterviewd. De woon/verblijfsituatie van vijftien van deze participanten is gelijk gebleven aan de 
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vorige keer dat zij werden geïnterviewd. Op dit moment verblijven of wonen tien van hen in de 
gemeente Purmerend en één in de gemeente Waterland. Zeven van hen wonen of verblijven 
inmiddels buiten de regio Waterland, vanwege woningtekort en een gebrek aan passend aanbod voor 
multiproblematiek. Hieronder staat een korte toelichting op de huidige woon/verblijfsituatie van 
participanten en de ondersteuning die zij ontvangen, ingedeeld naar zelfstandige woning op eigen 
naam (10), tijdelijke woning (2), beschermd wonen (6), MO (5), en instabiel verblijf (2).  
 
Zelfstandige woning op eigen naam (10) 
Zeven participanten wonen in een zelfstandige woning binnen de regio Waterland, drie participanten 
wonen zelfstandig buiten de regio. Van de participanten die zelfstandig wonen binnen de regio 
Waterland ontvangen twee participanten, Lars en Joop (beide 35-55 jaar), zowel ambulante 
begeleiding vanuit de BW-aanbieder als behandeling vanuit het FACT-team. Bij Rosa is het FACT-team 
betrokken, maar enkel voor het voorschrijven van medicatie. Dave ontvangt begeleiding vanuit 
maatschappelijk werk. Kelly staat op de wachtlijst voor gespecialiseerd, extramuraal zorgaanbod. 
Jens (<35 jaar) woont zelfstandig in een pand dat eerder beheerd werd door de maatschappelijke 
opvang, hij heeft hier een eigen huurcontract. Het bestemmingsplan van het pand wordt echter 
gewijzigd, en hij wordt begeleid in het zoeken naar een nieuwe woning. Hij ontvangt begeleiding 
vanuit maatschappelijk werk en een Wmo-consulent.  
 
Van de participanten die zelfstandig wonen buiten de regio Waterland ontvangt Laurens (35-55 jaar) 
geen begeleiding. Bij Sven (35-55 jaar) is de ggz op de achtergrond betrokken en Marissa (35-55 jaar) 
heeft ondersteuning vanuit een BW-aanbieder en staat op de wachtlijst voor ambulante geestelijke 
gezondheidszorg. 
 
Beschermd wonen (6) 
Vier cliëntparticipanten verblijven in een BW-voorziening in de regio, twee participanten, James en 
Gabriel (beide 35-55 jaar), verblijven in een BW-voorziening buiten de regio.  
 
De participanten die in een BW-voorziening in de regio Waterland verblijven, Sanne (>55 jaar), Milan 
en Dennis (beide 35-55 jaar), ontvangen alle drie begeleiding vanuit de BW-voorziening. Twee van 
hen hebben daarnaast behandeling vanuit het FACT-team. Lars (35-55 jaar) woont begeleid 
zelfstandig binnen Leviaan.  
 
James (35-55 jaar) verblijft in een BW-voorziening buiten de regio en ontvangt begeleiding vanuit de 
BW-aanbieder en een jobcoach. Bij Gabriel (35-55 jaar), die ook buiten de regio in een BW-
voorziening verblijft, zijn verschillende hulpverleningsorganisaties betrokken: de BW-aanbieder, 
FACT-team en reclassering. Deze participant heeft een mentor die regie voert over zijn traject. 
 
Tijdelijke woning (2) 
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Twee cliëntparticipanten verblijven in een woning van tijdelijke aard. Jonas (<35 jaar) woont in een 
jongerenwoning waar hij vijf jaar kan blijven, hij geeft aan dat de woningbouw hem hierna een nieuwe 
woning aan zal bieden. Hij ontvangt ondersteuning vanuit een BW-aanbieder en het FACT-team.  
Marianne (>55 jaar) verblijft in een tijdelijke woning, naar eigen zeggen zonder huurcontract. Zij 
ervaart de woning als ongeschikt om in te wonen en zoekt permanente huisvesting. Zij heeft echter 
onvoldoende inschrijftijd in de regio en krijgt geen urgentie. Deze participant ontvangt geen 
begeleiding meer, hoewel zij aangeeft hier wel behoefte aan te hebben. 
 
MO (5) 
Frits, Rick, Maurits, Triston en Thimo  
 
Instabiel (2) 
Sandra (35-55 jaar) verblijft ten tijde van het interview op een camping. Ten tijde van de vorige meting 
stond zij op het punt om samen met haar partner te verhuizen, eveneens buiten de regio. Deze 
verhuizing ging last-minute niet door. Doordat hun vorige woning al was opgezegd werden zij dakloos. 
Zij verblijven momenteel op een camping in een andere regio. Zij kunnen zich hier inschrijven voor 
een sociale huurwoning. De participant kwam hierachter toen zij een briefadres ging aanvragen. Zij 
is ontevreden over de begeleiding vanuit specialistisch zorgaanbod die zij in haar vorige gemeente, 
eveneens buiten de regio Waterland, ontving en heeft deze stopgezet.  
 
Thomas (35-55 jaar) verbleef in een BW-voorziening in de regio Waterland, en is ten tijde van het 
interview opgenomen in een kliniek voor geestelijke gezondheidszorg. In verband met zijn 
middelengebruik kan hij niet meer terug naar de voormalige BW-voorziening en staat hij op de 
wachtlijst voor een BW-voorziening in een andere regio. Hij ontvangt nu nog begeleiding en 
behandeling vanuit de BW-voorziening en de geestelijke gezondheidszorg. 

In het volgende hoofdstuk gaan wij in op het verblijf in MO en BW voorzieningen.  
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2.  Verblijf in MO/BW-voorzieningen 
 
Tijdens cliëntinterviews met personen verblijvend in MO of BW is gesproken over de aangeboden 
begeleiding bij uitstroom en hiermee samenhangend bij financiën en daginvulling. Bevindingen hierop 
zijn voorgelegd in focusgroepen. De rapportage van de vorige meting was vooral gericht op het thema 
uitstroom. Verblijf in MO en BW voorzieningen kwam naar voren in de volgende punten: 
 

Belangrijkste punten uit de vorige meting over verblijf in MO BW voorzieningen 
• Met name MO-participanten zijn tevreden over de begeleiding richting uitstroom, BW-

participanten geven aan begeleiding gericht op uitstroom te missen en hebben in bepaalde 
gevallen het gevoel ‘vast’ te zitten. 

• Geïnterviewde BW-cliënten zien hun kansen op uitstroom kleiner worden door woningkrapte, 
lange wachtlijsten en door dat zij geen aanspraak kunnen maken op urgentie.  

• Volgens stakeholders voelen BW-cliënten zelf vaak weerstand tegen uitstroom, in een 
interview met een BW-cliëntparticipant kwam dit ook aan de orde. 

• Stagnatie in uitstroom onder cliënten die hier wel aan toe  zijn, kan schadelijk zijn voor herstel. 
Cliënten die in een onrustige voorziening verblijven zien hierin zelf een risico om terug te vallen. 
Het woningtekort maakt echter dat deze cliënten in deze regio langer dan gewenst in een 
voorziening verblijven. 

• In deze regio lijkt scherp zijn op aannamen in het denken over BW vanuit organisaties, cliënten 
zelf en buurtbewoners nodig (stigma en zelfstigma).   

 
 
In de regio Waterland is voor de periode 2022-2027 een nieuwe regiovisie MO BW opgesteld.  
Doelstellingen blijven hierin onder meer het mogelijk maken van passende hulpverlening in de eigen 
gemeente, opdat verblijf in een MO- of BW-voorziening kan worden voorkomen en/of zodat uitstroom 
uit een voorziening in centrumgemeente Purmerend soepel kan verlopen. Bevindingen over de 
gezamenlijke doorontwikkeling van de toegang incluis de rol van regiogemeenten en FACT, de toegang 
voor personen met een verslaving en de begeleiding geboden aan personen met een vreemde taal 
komen aan bod. Ook worden aspecten van participatie en inkomen besproken voor personen verblijvend 
in MO of BW. 
 
2.1 Toegang 

2.1.1 Ontwikkeling toegang AOP 

Recent zijn inspanningen gepleegd op een gezamenlijke toegang4 hetgeen leidt tot meer zicht op de 
vraag. Zo wordt aangegeven dat het AOP ten tijde van de meting zes nachtopvangplekken tekort zou 
komen en is AOP wachtlijstbeheer beschikbaar. In 2022 is door AOP aan 133 personen begeleiding 

 
4 Rapportage 2021, p. 27: Gemeentelijke regie op uitstroom vanuit MO en BW kan op termijn belegd worden bij de nog in ontwikkeling zijnde 
centrale toegang MO en op termijn BW, jeugd hen 18+. Gemeentelijke stakeholders geven aan dat woningcorporaties hierbij t.z.t ook 
betrokken worden. Er zijn eveneens samenwerkingsverbanden tussen Brijder (verslavingszorg) en AOP. Zij zullen uiteindelijk ook bij de 
centrale toegang aansluiten. Boesveldt-e.a-2022-Derde-Meting-MO-BW-Regio-Waterland.pdf (nienkeboesveldt.com) 

https://nienkeboesveldt.com/wp-content/uploads/2022/06/Boesveldt-e.a-2022-Derde-Meting-MO-BW-Regio-Waterland.pdf
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geboden in de vorm van actieve voortrajecten. In deze voortrajecten worden vaak meerdere 
leefgebieden al gestabiliseerd (o.a. financiën, en andere hulpvragen), waardoor uiteindelijk plaatsing 
binnen AOP voorkomen wordt. Van de 133 actieve voortrajecten heeft een deel de situatie vroegtijdig 
kunnen oplossen. In 2022 stond een deel al sinds 2021 op de wachtlijst. In 2022 stonden uiteindelijk 99 
personen echt op de wachtlijst. Aangegeven wordt dat dit beheer nog in een experimentele fase is. 
  
Regiogemeentelijke medewerkers geven in de focusgroep aan verbaasd te zijn niet te weten van het 
AOP-wachtlijstbeheer, terwijl hier toch ook burgers uit regiogemeenten op kunnen staan.  Dit sluit aan 
op bevindingen uit de vorige en huidige meting, dat regiogemeenten zich meer bewust worden van het 
belang van contact met (voormalig) inwoners die in Purmerend in een voorziening verblijven. Dit zien 
wij ook terug bij een van de geïnterviewde cliënten. 
 
Zo interviewden wij Thimo, oorspronkelijk afkomstige uit een regiogemeente. Thimo verblijft ten tijde 
van de vierde meting drie maanden bij het AOP en is tevreden over de begeleiding die hij al langere tijd 
ontvangt van een consulent uit zijn oorspronkelijke gemeente o.a. bij zijn financiën. Daarnaast krijgt hij 
nu hulpverlening van Brijder. Thimo heeft met een vraag op het gebied van verslaving Toegang tot het 
AOP gekregen. Deze toegang blijkt echter nog niet altijd duidelijk te zijn.  

2.1.2 MO-toegang bij verslaving 

Zoals ook in eerdere rapportrages is beschreven, kunnen voorwaarden van toegang tot de MO5 in deze 
regio nog onvoldoende duidelijk zijn bij de inwoners en professionals. Zo komt dit jaar in een aantal 
clienteninterviews naar voren, dat deze niet aanklopten bij het AOP, toen zij worstelden met een 
drugverslaving. Vanuit het AOP wordt ook aangegeven wordt dat als mensen teveel onder invloed zijn 
en het is bekend dat ze een vaste buitenplek hebben, dat ze hen dan laten lopen. Als het onduidelijk is 
wat iemand gaat doen, dan gaat er een melding naar het Meld and Adviespunt Bijzondere Zorg (MABZ) 
- GGD. Aangegeven wordt dat het zelden komt tot een melding, omdat de wijkagenten hen en hun 
verblijfsplekken kennen. Ook is het team van de nachtopvang verbeterd, er meer 
verslavingszorgexpertise in huis en komt het weigeren van toegang nu minder voor.  

Gemeentelijke stakeholders bevestigen dit beeld en geven aan dat de gemeenschap voldoende klein is 
dat er door politie of boa’s zicht is op (een tiental) mensen die geweigerd worden. Aangegeven wordt 
dat zij die te dronken of anderszins onder invloed zijn, onder een brug of in een boot slapen. Tegelijkertijd 
geven deze stakeholders aan dat er beperkt zicht is op het aantal buitenslapers.  

Door stakeholder wordt ook aangegeven dat het voorkomt dat, als dakloze personen in Purmerend geen 
plek krijgen in de nachtopvang,  mensen dan naar Amsterdam gaan. De gewenste uitbreiding van het 
aantal AOP plekken en de eerdere genoemde geplande opvangvoorziening voor personen met 
multiproblematiek in deze regio valt mogelijk in dit licht te bezien. Voor deze laatste voorziening is nog 
geen passende locatie gevonden. Dit speelt mee in de ervaringen van twee BW-participanten, die wij dit 
jaar opnieuw interviewden. 

 
5 Volgens de landelijk werkinstructie van het VNG voor de toegang tot de MO is de eerste opvang de verantwoordelijkheid van de gemeente 
van melding als er een acute noodzaak bestaat. Deze bestaat als: a. er geen opvang mogelijk is in het eigen netwerk; b. er geen andere 
alternatieven aanwezig zijn én c. de betrokkene onvoldoende in staat is zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. 
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2.1.3 Geen passende plek 

Drie cliëntparticipanten, Thomas, Gabriël en Jos hebben ten tijde van deze meting geen passende plek 
binnen de regio kunnen vinden. Zij hebben allen vanwege incidenten gerelateerd aan middelengebruik 
moeten verhuizen naar een plek buiten de regio. Wij bespreken hier de casus van Thomas. 

Thomas is in de eerste meting (2019) geïnterviewd in een BW locatie in Purmerend, waar hij in totaal 
drie jaar heeft verbleven. Dit jaar (2022) interviewen wij hem opnieuw, nu in een kliniek voor dubbele 
diagnose, waar hij in de opname wacht op een BW plek in een andere regio dan Waterland. Thomas 
geeft aan, zelf niet zelfstandig te willen wonen. Hij vertelt over eerdere ervaringen: 

Ik zit al heel lang in de psychiatrie (…) maar ik werd wel veel opgesloten. Ik heb ook een separeercel 
meegemaakt bij bijna iedereen. Ik mocht maar een kwartiertje 's morgens, in de middag en een 
kwartiertje 's avonds op de afdeling. Dat was niet leuk. Ik zat maar op mijn kamer en vroeg me af: wat is 
dit nou? Ik heb heel vaak opgesloten gezeten, maar nu ben ik blij dat ik gewoon door die deur kan. 

Hij vertelt dat het binnen zijn BW woonvorm in Purmerend hoog op is gelopen tussen hem en een 
medebewoner, en dat zijn middelengebruik (bier en blowen) uit de hand liep. Hij is geschorst en kan 
vanwege zijn middelengebruik niet terug naar de BW in Purmerend.  

De casus van Thomas, welke de behoefte illustreert aan meer passende begeleiding van mensen met 
een verslaving en ggz-problematiek, wordt herkend door stakeholders. Zoals beschreven in de derde 
meting (Boesveldt et al., 2021) is duidelijk dat de combinatie van de problematiek het noodzakelijk maakt 
om de verschillende expertises bij elkaar te brengen (soms ook inclusief verstandelijke beperking). Deze 
combinatie wordt doorgaans lastig gevonden omdat professionals en instellingen zich specialiseren in 
één of twee ziektebeelden. Voor Thomas, Gabriël en Jos lijkt een zelfstandige (geclusterde of gemengde) 
woonvorm met een community aspect en housing first begeleiding het meest passend. In de volgende 
paragraaf gaan wij nader in op verblijfservaringen.  

2.2 Verblijf 

2.2.1 MO-begeleiding bij vreemde taal  

Opnieuw zien wij dat binnen de opvang van het AOP, cliëntparticipanten over het algemeen tevreden 
zijn over de begeleiding tijdens verblijf. Ook vinden zij onderlinge steun bij elkaar. Een van de 
geïnterviewde participanten ervaart als gevolg van een taalbarrière echter een gebrek aan 
ondersteuning of perspectief. Dit signaal wordt door meerder stakeholders herkend, o.a. als fors en 
terecht. Gemeentelijke beleidsmedewerkers geven aan dat zij dit ook zien, maar de oplossing lastig 
vinden: want het gaat niet steeds om dezelfde etnische achtergrond, dus hoe ga je inzetten op steeds 
een andere taal? Dat is iets wat we nog verder moeten gaan uitrollen. Maar het is wel herkenbaar.   
Aangegeven wordt ook dat, wanneer er sprake is van irritatie, een tolkentelefoon niet goed werkt. 
Tegelijkertijd komt in de tweede meting door de UvA in deze regio naar voren dat door stakeholders 
wordt benoemd dat in deze regio met name statushouders, vanwege het kleinere netwerk, het meest 
kwetsbaar kunnen zijn om dakloos te worden.    
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2.2.2 BW-begeleiding op doelen  

Geïnterviewde BW-cliënten die intramuraal of begeleid zelfstandig bij Leviaan verblijven, spreken allen 
van doelen waaraan gewerkt wordt en die om de zoveel tijd geëvalueerd worden. Deze doelen zijn 
conform herstelperspectief gericht op het vergroten van zelfstandigheid. Recent uitgestroomde cliënten 
geven aan dat uitstroom bij hen niet expliciet als doel was gesteld (zie paragraaf 3.2).  
 
Vanuit gemeentelijke stakeholders wordt ook aangegeven, dat BW verblijf gefinancierd vanuit Wmo 
altijd betekent dat er een begeleidingsplan is met doelen op elk leefgebied en elk half jaar een evaluatie. 
Onderkend wordt, dat voor sommige BW-cliënten de stimulering naar ambulantisering wel voor 
onverwachte druk heeft gezorgd, maar dat dit nog wordt gezien als een erfenis van de AWBZ situatie 
van voor 2015, waarin aan verblijf destijds geen einddatum gekoppeld was. Dit maakte, dat bij enkele 
clienten, de gemeente, Leviaan en de wooncorporatie hebben ervaren creatief te moeten zijn met 
oplossingen om het nieuwe beleid uit te voeren. Inzet van casemanagement wordt gezien als een 
oplossing. 
 
Eén van de doelen is ook om casemanagement er wat meer aan te koppelen. Dat hebben ze ook in de 
regio aangegeven en ik denk dat het nu in wordt gezet. … Om iets meer de vinger aan de pols te houden 
bij veranderingen en dat past ook meer bij de richting die je opgaat in het doorzetten van de realisatie 
(focusgroep centrumgemeente).  
 
Het voorgestelde casemanagement vergemakkelijkt het op- en afschalen en ook in het wachtlijstbeheer 
kan zo beter worden gelet op wie mogelijk bij elkaar in een verblijfsplek worden geplaatst.  
In deze paragraaf zien wij dat cliënten wel doelen stellen, maar deze blijken niet persé te zijn gericht op 
uitstroom uit de BW-voorziening. Ook geven gemeentelijke stakeholders in deze paragraaf aan wat de 
gerichtheid op uitstroom volgens hen kan bemoeilijken.  

2.2.3 BW-begeleiding in samenwerking met andere voorzieningen 

Geïnterviewde cliëntparticipanten zijn door de boot genomen tevreden over de begeleiding tijdens 
verblijf in BW. Zo vertelt Lars bijvoorbeeld, die na BW-verblijf nu BZW woont:  
 
Ik kan heel goed met mijn begeleiding opschieten. Als ik ergens mee zit, kan ik altijd alles bij ze kwijt. Ik 
heb twee, drie telefoonnummers die ik kan bellen als het even niet lekker gaat. Er is altijd iemand 
bereikbaar voor een praatje. (…)  Ik heb het altijd heel erg naar mijn zin gehad bij begeleid wonen. 
 
Eén van de andere BW-cliëntparticipanten, Milan, vertelde ons tijdens eerdere metingen niet tevreden 
te zijn over begeleiding, daar hij niet assertief genoeg zou zijn, en onzeker zou worden in gesprekken 
met  begeleiding. In deze laatste meting vertelt hij over het wegvallen van BW begeleiding rond de 
kerstdagen vanwege verlof en ziekte, en vertrek van zijn psycholoog uit het FACT team van wie hij graag 
een EMDR behandeling had ontvangen. In de vervanging van deze psycholoog is nog niet voorzien. In 
het interview geeft hij er blijk van niet meer te overzien, hoe stappen naar herstel te zetten.  
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Ik weet het niet. Ik kom er niet uit. Ik zit in behandeling met Parnassia, en die gaat weer met Leviaan. 
Leviaan gaat weer met de gemeente Purmerend. Purmerend gaat weer met Leviaan. Wat moet ik dan 
doen? Hoe moet ik hier weg dan? Dat kan niet. 

Milans casus illustreert hoe zijn kwetsbaarheid, samen met personeelstekort binnen de sector (FACT en 
BW) voor hem leidt tot veel vragen. De volgende paragraaf bespreekt veranderend, en mogelijk meer 
passend aanbod, dat thans in ontwikkeling is.   

2.2.4 Veranderend BW-verblijf  

Leviaan geeft aan dat een aantal panden voor groepswonen wordt omgebouwd naar zelfstandige 
studio’s zonder gezamenlijke ruimte. Dit past volgens Leviaan enerzijds bij de ambulantisering en 
anderzijds bij de (hierdoor) veranderende doelgroep die zich minder leent voor groepswonen.  
 
Het moet vanwege die ambulantisering. En ook omdat wij heel veel mensen op de wachtlijst hebben 
staan die we niet kunnen oppakken, omdat het groepswonen is en die doelgroep zich daar niet voor leent. 
Er zijn natuurlijk altijd mensen voor wie dat lastig is. Dus we kijken altijd wel of er nog een andere plek is, 
want we hebben nog wel groepswoningen en die houden we ook (focusgroep uitvoerders-bestuurders). 
 
Deze transitie sluit ook aan op het eerder in dit hoofdstuk beschreven gebrek aan een passende plek 
voor personen met een meer complexe begeleidingsvraag, zoals Thomas, Gabriel en Jos. Ook Dennis, 
een door ons geïnterviewde participant die nu nog in de groepslocatie verblijft, maar hier wel een 
druggebruik gerelateerd incident had, kijkt uit naar de zelfstandigheid van de studio’s, en hoopt dat hij 
hier voor in aanmerking komt. Dit is echter nog onduidelijk voor hem, ook waar hij straks tijdelijk naar 
toe zal verhuizen en voor hoe lang dat zal zijn.   
 
Sanne, een andere geïnterviewde client die ook op de te verbouwen groepslocatie verblijft, hoopt na 
tijdelijk verblijf elders of direct te kunnen verhuizen naar een nieuwe plek voor groepswonen. Zij is ervan 
overtuigd dat ze vereenzaamt in een zelfstandige studio. Sanne heeft voorafgaand aan BW-verblijf tot 
haar vijftigste bij haar ouders gewoond. Na hun overlijden ging het snel slechter met haar, en kwam het 
tot een opname in een ggz-kliniek. Zij woont nu bijna tien jaar op deze BW-locatie en geeft aan met 
name contact met haar familie te missen. 
 
Ik moet eigenlijk mijn familie om mij heen hebben. Ik heb momenteel contact met [familielid], maar ik 
krijg geen contacten. Ik zit op de bank te breien, te lezen en ik maak zelf een wandeling en dat is het. Dan 
ga ik naar de dagbesteding en verder kom ik nergens. Ik heb geen vervoer, ik heb niks. Als ik in een 
appartementje gezet wordt, dan zit ik straks weer te vereenzamen. Ik moet iedere dag toch wel een paar 
contactmomenten hebben. Mij boeit het niet zo erg die doelstellingen. Ik wil gewoon leven zoals ik bij 
mijn ouders leefde. Daar had ik het goed. Dat ging ook goed toen moeder daar nog was. Mijn moeder 
verzorgde mij als ik ziek was. Ik hielp mee in huis. Wij deden samen het huishouden.  



Rapportage 2022, vierde meting, Regio Waterland        Universiteit van Amsterdam 
 

 
15 

 

Sanne geeft aan het liefst onderdeel uit te maken van een community. Sanne heeft ook baat bij stabiliteit 
in haar woonsituatie. Het tijdelijke verblijf op de BW-locatie die wordt verbouwd, maakt dat zij 
onverhoopt een of twee keer zal moeten verhuizen.  

De gemeente Purmerend geeft aan in verband met wachtlijstbeheer en zorgbemiddeling betrokken te 
zijn  geraakt bij twee cliënten die thans in de te verbouwen voorzieningen verblijven. Voor twee van hen 
geldt dat: 
  
begeleiders en de cliënt de komende verandering hebben teruggekoppeld aan zorgbemiddeling en die 
hebben dat bij de uitvoering neergelegd. Daar zijn wij dus vanuit uitvoering en beleid het contract aan 
het onderzoeken, wat dan de mogelijkheden zijn. Ik weet dat ze op de convenant staan, om uit te stromen 
(focusgroep centrumgemeente).  
 
De hier beschreven transitie lijkt passend, en behelst voor huidige clienten begrijpelijk een ingrijpende 
verandering. Het lijkt goed voor de gemeente om, samen met het zorgkantoor, betrokken te zijn bij deze 
ontwikkeling in de regio.  De volgende paragraaf behandel de zinvolle daginvulling tijdens verblijf in deze 
voorzieningen.  

2.3 Zinvolle daginvulling in MO/ 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 voorkomen6. Tabel 1 laat zien 
hoeveel van de personen verblijvend in MO of BW een zinvolle daginvulling hebben. 

 
Tabel 1. Zinvolle daginvulling cliëntparticipanten verblijvend in MO/BW 

Zinvolle daginvulling Aantal participanten  MO participanten BW participanten 
Betaald werk 1 (8,3%)  1 
Vrijwilligerswerk 1 (8,3%)  1 
Dagbesteding 4 (33,3%) 2 2 
Dagbesteding binnen voorziening 5 (41,7%) 2 3 
Geen structurele daginvulling 1 (8,3%) 1  
Totaal 12 (100%) 5 7 

 

2.3.1 Participatie in MO  

Deze meting verbleven er in AOP personen die via hun eigen netwerk zelf werk verwachten te regelen. 
Zij hebben allen in het verleden betaald werk gehad. Geen van de cliënt-participanten die nu verblijven 
binnen AOP achten zichzelf op het moment van het interview echter stabiel genoeg om weer aan het 

 
6 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 
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werk te gaan. Het merendeel van de vijf nieuwe MO cliëntparticipanten heeft wel daginvulling (zie tabel 
1). Twee volgen arbeidsmatige dagbesteding via Reakt, twee verrichtten binnen AOP zelf diensten om 
en nabij de voorziening, zoals schoonmaakwerkzaamheden en de tuin en één persoon heeft geen 
daginvulling.   

Onder andere MO-clientparticipanten die vanuit Reclassering bij Reakt komen, vinden moeilijk 
aansluiting bij het aanbod van Reakt, vanwege de lage dagvergoeding (1,50 per uur). Ook blijkt vanuit 
cliëntperspectief dat het aanbod van Werkom als erg beperkt wordt ervaren. Ook vanuit zorgorganisatie 
Brijder wordt gesignaleerd dat er weinig diversiteit is in participatie aanbod. Met name diversiteit in 
aanbod dat een opstap is naar betaald werk wordt gemist.  

Volgens medewerkers van uitvoerende organisaties is er wel de mogelijkheid tot het verkrijgen van IPS7  
coaching zolang iemand nog in behandeling is bij ggz. Voor anderen, met bijstandsuitkering, is vanuit 
werk en inkomen begeleiding mogelijk. Daarnaast loopt er een pilot waarin Reakt personen bij het AOP 
ophaalt voor arbeidsmatige dagbesteding, wat als doel heeft mensen te helpen met ritme en structuur. 
Gemeentelijke subsidie wordt genoemd hiervoor in voorbereiding te zijn. Ook heeft Reakt contact met  
Odion (zorg voor mensen met een beperking) en Odibaan (job coaching). Door stakeholders wordt 
aangeven dat sommige cliënten ook via Odibaan bij Reakt in de (arbeidsmatige) dagbesteding komen, 
welke voor hen een laagdrempelig en nieuwe setting biedt. Hoe is dit in BW? 

2.3.2 Participatie in BW 

Alle zeven cliënt-participanten die dit jaar in BW, BZW, of tijdelijk in een kliniek verblijven, nemen deel 
aan een vorm van zinvolle daginvulling (zie ook tabel 1). Een aantal van de BW cliëntparticipanten geeft 
aan zich goed te kunnen vinden in de dagbesteding die mogelijk is via welzijn of Leviaan. Toch blijkt niet 
iedereen goed op de hoogte van de mogelijkheden om verdere stappen te zetten richting (betaald) werk, 
wat door een aantal van hen wel gewenst wordt. Ook heeft dagbesteding buiten de deur de voorkeur 
boven binnenshuis of in het gebouw.  
 
Sanne is tevreden met haar dagbesteding bij Waterlands Welzijn in Purmerend8 en het werk dat zij doet 
voor de kringloopwinkel. Zij vertelt over handwerken, kleuren, schilderen:  
 
Ik zit [thuis] op de bank te breien, te lezen en ik maak zelf een wandeling. Dan ga ik naar de dagbesteding. 
Ik ga met ons busje naar de dagbesteding. Ik ga met Debby ga ik naar [de kringloopwinkel] met de auto. 
We geven het werk af en dan ga ik weer. Ga ik weer verder breien thuis.   
 
Ook Thomas (BW) vertelt dat hij tijdens zijn opname in een ggz-kliniek tegen een kleine vergoeding kan 
werken in groenbeheer. Hier is hij erg tevreden over: het geeft hem iets te doen, hij doet contacten op 
en de vergoeding is welkom. Terwijl Sanne en Thomas (deels) buiten de deur participeren, missen ander 

 
7 Individual Placement and Support: IPS is een methode om mensen met een ernstige psychische aandoening te helpen bij het verkrijgen en 
behouden van betaald werk. Wat is IPS? - ips (werkenmetips.nl) 
8 Waterlandswelzijn is een zorgvorm, die zich richt op dagactiviteiten en (individuele) begeleiding voor volwassen en ouderen met een 
beperking (Waterlandswelzijn), voornamelijk gespecialiseerd in de doelgroepen dementie, psychiatrie en niet aangeboren hersenletsel. 

https://www.werkenmetips.nl/wat-is-ips/
https://waterlandswelzijn.nl/locaties/purmerend-centrum-1/
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participanten die binnen de BW-verblijflocatie participeren een uitdaging. Ook blijken deze niet altijd 
goed op de hoogte van de mogelijkheden die er binnen hun uitkering bestaan om wel te mogen 
participeren. Zo wil Milan graag een opleiding gaan doen via internet, maar ziet zelf als bezwaar dat hij 
dan binnenshuis alleen blijft zitten. Hij is liever onder de mensen. Ook lijkt hij niet goed op de hoogte 
van wat mogelijk is vanuit de oude Wajong. Hij geeft aan:  
 
Je mag toch niet zomaar een opleiding doen? Dan stopt je uitkering  
Interviewer: Jouw Wajong, van wanneer is die?  
Respondent: Van welk jaar?  
Interviewer: Ja, is dat nog voor de 2015 regeling?  
Respondent: Ja.  
Interviewer: Die stopt niet zomaar hoor. 
 
Mogelijkheden tot participatie blijken onvoldoende duidelijk voor Milan. Dennis (BW) heeft eerder 
betaald werk gedaan bij een supermarkt tot hij een voetblessure kreeg. Hierna volgde hij twee keer acht 
weken een acute dagbehandeling (ADB) van het FACT om te sporten en te wandelen en nam hij deel aan 
praatgroepen. Ook heeft hij Lego gesorteerd en met een 3D printer gewerkt bij dagbesteding van 
Leviaan. Tijdens de vierde meting vertelt hij dat hij twintig uur per week gaat werken bij een 
fastfoodketen, omdat hij liever betaald werk doet. Hij geeft aan zelf gesolliciteerd te hebben bij de keten.   
Tenslotte zien wij in het traject van Lars, dat dit fasen kan kennen van terugval en herstel. 
   

De casus van Lars – terugval tijdens participatie als herstelfase 
Lars woont begeleid zelfstandig (BZW) met ambulante woonbegeleiding en behandeling vanuit FACT. 
Lars heeft eerder, in overleg met zijn participatiecoach, zijn vrijwilligerswerk opgehoogd naar vijf 
dagen in de week. Dit bleek echter te veel en Lars ervaart vanwege overbelasting een terugval te 
hebben gekregen in ggz-klachten. Hij doet nu weer twee dagdelen vrijwilligerswerk, maar is 
geschrokken van deze eerdere ervaring. Dit maakt hem passief. 
 
Heb je niet het idee, als het dan een hele tijd stabiel is, dat je denkt: ik zou wel eens wat meer willen 
doen. Wil je niet wat meer uitgedaagd worden?  
Respondent: Nou, ik ben juist heel erg passief geworden. Door mijn laatste paar psychoses ben ik heel 
erg afgevlakt en durf ik zelf erg moeilijk stappen te ondernemen omdat ik bang ben om een terugval 
te krijgen. Dat heb ik eerder gehad, toen ik met mijn begeleider aan het werk ben gegaan, gelijk weer 
de hele week…. daar ben ik nu echt heel erg van teruggekomen. Voor het merendeel regeert ook de 
angst bij me: als ik maar niet weer ziek word. Dan ben ik weer maanden onderweg en krijg ik weer 
een depressie eroverheen. 

Dit traject beschrijft de stappen die Lars zet richting herstel.  
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2.4 Inkomen en financiële ondersteuning in MO/BW 
In tabel 2 staan de gegeven over het inkomen en de mate van financiële ondersteuning die de door ons 
geïnterviewde cliënten verblijven in MO of BW ontvangen. 
    
Tabel 2. Bron van inkomsten cliëntparticipanten verblijvend in MO/BW bij vierde meting   

Bron van inkomsten Aantal participanten  
Inkomen uit loondienst 1 (8,3%) 
Gemeentelijke uitkering 7 (58,3%) 
Uitkering vanuit UWV 3 (25%) 
Uitkering, onduidelijk welke 1 (8,3%) 
Totaal 12 (100%) 

 
Hieruit blijk dat relatief meer participanten die in een MO- of BW-voorziening verblijven een 
gemeentelijke uitkering ontvangen. Verder zijn geen grote verschillen zichtbaar in de bron van 
inkomsten voor participanten die zelfstandig wonen of participanten die in een MO- of BW-voorziening 
verblijven. Zie daarvoor verder hoofdstuk 4. Tabel 3 geeft inzicht in de financiële ondersteuning. 

Tabel 3. Ondersteuning bij financiën cliëntparticipanten verblijvend in MO/BW vierde meting 
Ondersteuning bij financiën Aantal 

participanten  
Geen ondersteuning bij financiën 2 (16,7%) 
Ondersteuning door informeel netwerk 1 (8,3%) 
Bewindvoering 7 (58,3%) 
    Waarvan binnen Wsnp9 10  
Formele ondersteuning, kader onduidelijk 

    3 (25%) 
1 (8,3%) 

Onduidelijk 1 (8,3%) 
Totaal 12 (100%) 

Deze tabel toont dat een groot deel van de MO/BW participanten bewindvoering heeft. Bij zelfstandig 
wonende participanten is dit relatief minder vaak i.h.k.v de Wsnp. Zie ook hoofdstuk 4.  

  

 
9 Wsnp staat voor Wet schuldsanering natuurlijke personen. 
10 In de interviews is niet altijd duidelijk in welk kader participanten bewindvoering hebben en of hieraan een Wsnp-traject 
verbonden is. Mogelijk zijn er nog meer participanten die Wsnp-bewindvoering hebben, maar waarbij dit in het interview niet 
duidelijk is geworden. 
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Belangrijkste punten gerichtheid op uitstroom  in MO en BW-voorzieningen  
 
Toegang 

● Gezamenlijke toegang MO en wachtlijstbeheer geeft meer inzicht, o.a. in het signaal vanuit  
AOP om uit te breiden van 12 naar 18 bedden nachtopvang. Regiogemeenten zijn graag 
meer betrokken bij het wachtlijstbeheer. 

● MO blijkt onder invloed beperkt toegankelijk. Dakloze cliënten melden zich daarom niet altijd  
en professionals hebben beperkt zicht op aantallen. 

● Een aantal BW-cliëntparticipanten heeft vanwege incidenten gerelateerd aan 
middelengebruik geen passende plek binnen de regio Waterland en verblijft tijdelijk elders.  

 
Verblijf 
● MO-cliëntparticipanten zijn opnieuw tevreden over verblijf, begeleiding en ervaren 

onderlinge steun. Een taalbarrière kan zorgen voor onvoldoende begeleiding en perspectief. 
● BW-cliënten werken aan doelen, maar deze zijn niet persé gericht op uitstroom. Zowel 

gemeente en zorgaanbieder noemen externe barrières voor uitstroom.  
● Tevredenheid van BW-cliënten kan onder druk komen te staan door personele wisselingen en 

tekort in ambulante woonbegeleiders en FACT-medewerkers. Deze tekorten bemoeilijken ook 
voor professionals de integraliteit van zorgaanbod.   

● Leviaan vormt aantal panden voor groepswonen om naar panden met zelfstandige studio’s 
zonder gemeenschappelijke ruimte. Redenen hiervoor zijn de ambulantiseringsopgave en 
verandering van doelgroep: minder geschikt voor groepswonen. Dit lijkt een aanzet tot meer 
passend aanbod in de regio. 
 

Participatie 
● MO-cliënten hebben werkervaring, en willen op termijn weer aan het werk. Op dit moment 

participeert het grootste deel in dagbestedingsactiviteiten.  Aanbod wordt soms als te beperkt 
ervaren. De opstap naar betaald werk is volgens cliënt-participanten vanuit het huidige 
aanbod lastig te maken. 

● Participatie voor BW-cliënten is deels passend, deels wordt uitdaging gemist evenals  
gerichtheid op toeleiding naar betaald werk. BW-cliënten blijken niet altijd goed op de hoogte 
van mogelijkheden binnen de betreffende uitkeringen. 

● Traject van zinvolle daginvulling kan fasen kennen van terugval en herstel.   
 
Financiën 
• Relatief meer participanten die in een MO- of BW-voorziening verblijven ontvangen een 

gemeentelijke uitkering. 
• Een groot deel van de MO/BW participanten heeft bewindvoering, vaak ook in het kader van 

de Wsnp. 
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3.  Uitstroom in de woningmarkt   
Dit hoofdstuk bespreekt uitstroom uit het AOP en Leviaan vanuit zowel cliënt- als 
stakeholderperspectief. Eerst wordt het perspectief van cliëntparticipanten weergegeven, zowel op 
ambulantisering an sich als op ervaringen met ondersteuning richting uitstroom. Vervolgens worden 
vanuit stakeholderperspectief de afspraken en beleidsinstrumenten met betrekking tot uitstroom uit 
deze voorzieningen besproken. In het tekstkader staan kort de bevindingen uit eerdere rondes.    

Belangrijkste punten met betrekking tot uitstroom in de woningmarkt uit eerdere rapportages in 
deze regio (2019-2022) 

• Cliëntparticipanten zijn overwegend naar tevredenheid uitgestroomd vanuit het AOP. 
• Enkele cliëntparticipanten die bij Leviaan in BW-voorzieningen verblijven hebben het gevoel 

vast te zitten. Zij missen uitstroomgerichte ondersteuning. Verschillende participanten 
signaleren dat cliënten in Leviaan te laat worden aangemeld voor uitstroom. 

• Het aanbod met betrekking tot beschermd wonen voor mensen met complexe problematiek 
wordt als ontoereikend ervaren. Housing First is (nog) niet gerealiseerd in de regio en wordt 
vaak niet als passend gezien voor mensen met complexe problematiek. 

• De urgentieregeling is niet voldoende om uitstroom uit MO/BW-voorzieningen te versnellen. 
Er zijn (koepel)afspraken nodig. Corporaties en aanbieders geven aan behoefte te hebben aan 
initiatief uit de gemeente, zodat richtlijnen rondom contractvormen en ondersteuning 
afgesproken kunnen worden. 

• Het vinden van een woning gaat vaak op initiatief van de cliënt of wordt op casusniveau tussen 
de aanbieder en de corporatie geregeld. Hierdoor ontbreekt vanuit de gemeente en mogelijk 
andere professionele partijen het zicht op sommige cliënten die op eigen initiatief uitstromen 
uit beschermd wonen. Ook kan dan onduidelijkheid bestaan bij de cliënt over de 
mogelijkheden om nog steeds ambulant begeleid te kunnen worden. 

• Leviaan zet in op Wooncirkels om uitstroom te bevorderen, waarbij ambulante ondersteuning 
geboden kan worden vanuit een nabije Leviaan-woonvoorziening. Hierover zijn nog geen 
afspraken gemaakt met woningbouwcorporaties. 

• Cliëntparticipanten geven aan dat tijdelijke woningen onrust creëren vanwege onduidelijkheid 
over doorstroom en extra verhuizingen.  

• Er is weinig uitstroom vanuit AOP en Leviaan richting regiogemeenten. Urgentieaanvragen 
worden afgewezen wanneer mensen langer dan twee jaar in een andere gemeente verbleven, 
ook wanneer dit in een voorziening was. De samenwerking tussen de verschillende gemeenten 
met betrekking tot uitstroom en nazorg is minimaal. De wens is om dit te verbeteren. 

 
3.1 Cliëntperspectief op ambulantisering 
In de onderstaande paragrafen wordt het perspectief van cliëntparticipanten op ambulantisering 
uitgelicht. Waar mogelijk wordt in interviews niet alleen uitgevraagd hoe participanten naar 
ambulantisering kijken met betrekking tot hun eigen traject, maar ook hoe zij de trend van 
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ambulantisering in het algemeen bezien. In tabel 4 staat de verdeling van de cliënt-perspectieven op 
ambulantisering weergegeven. 
  
Tabel 4. Cliëntperspectief op ambulantisering vierde meting 

 2022 (T3) 
Positief tegenover ambulantisering 11 (44%) 

Ambulantisering onder voorwaarden 8 (32%) 

Negatief tegenover ambulantisering 4 (16%) 

Geen mening / weet ik niet 
 
Totaal 

2 (8%) 
 
25 (100%) 

 
Net als in voorgaande jaren wordt als belangrijkste voorwaarde voor ambulantisering passende 
begeleiding en/of behandeling genoemd. Participanten die voor ambulantisering zijn benoemen dat 
verblijf in een voorziening stressvol is, onder meer vanwege het feit dat je samenwoont met allerlei 
mensen die het op dat moment moeilijk hebben. Ook ervaren sommige participanten begeleiding als 
overbodig. Rosa bijvoorbeeld, heeft eerder bij AOP verbleven en kreeg daarna nog begeleiding vanuit 
Leviaan, maar zij wilde eigenlijk zo weinig mogelijk bemoeienis van begeleiders. Zij wilde zo spoedig 
mogelijk weer zelfstandig haar leven vormgeven. Zij heeft wel goed contact met begeleiders bij haar 
dagbesteding, waar zij vier dagen per week is. Daarnaast stelt Lindsay dat verblijf in een voorziening 
ontwrichtend kan zijn: Want je trekt iemand uit zijn leven. Die ga je behandelen, je zet hem terug, maar 
je houdt er geen rekening mee dat de wereld natuurlijk om hem heen ook verder gaat.  

Enkele participanten die momenteel bij AOP verblijven, geven aan dat zij het op dit moment prettig 
vinden om in een voorziening te verblijven, waar begeleiding nabij is om te ondersteunen in het zetten 
van stappen richting meer zelfstandigheid. Zij lijken na een tumultueuze periode in hun leven vooral op 
zoek naar stabiliteit in verblijfsplek en begeleiding. In een analyse van kleinschalige opvang in de regio 
’s-Hertogenbosch kwam dit ook naar voren in interviews met cliëntparticipanten: sommigen geven aan 
eerst een verblijf binnen een voorziening nodig te hebben alvorens klaar te zijn voor zelfstandig wonen. 

Cliëntparticipanten die tegenstander zijn van ambulantisering noemen als voornaamste redenen 
hiervoor mogelijke eenzaamheid, afstand tot begeleiding en angst als cliënt dan uit zicht te verdwijnen. 
James geeft aan tegen ambulantisering te zijn omdat hij zelf een verblijf in een kliniek en BW echt nodig 
heeft gehad om weer toe te kunnen groeien naar uitstromen.  

In de onderstaande tabel 5 wordt de trend met betrekking tot cliëntperspectief op ambulantisering 
weergegeven. In deze vierde meting zijn vijftien participanten geïnterviewd die ook reeds in de eerste 
meting gesproken zijn. De verdeling in visie op ambulantisering is af te lezen in onderstaande tabel. 

Tabel 5. Cliëntperspectief op ambulantisering T0 en T3 
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 2019 (T0) 2022 (T3) 
Positief tegenover ambulantisering 5 (33%) 6 (40%) 

Ambulantisering onder voorwaarden 7 (46%) 5 (33%) 

Negatief tegenover ambulantisering 3 (33%) 4 (27%) 

Totaal 15 (100%) 15 (100%) 

Het aantal tegenstanders van ambulantisering is gelijk gebleven. In deze vierde meting zijn meer 
participanten positief tegenover ambulantisering in vergelijking tot de eerste meting. In totaal zijn zeven 
participanten van mening veranderd ten opzichte van de eerste meting. Thomas, bijvoorbeeld, gaf in de 
eerste meting aan onder voorwaarden voor ambulantisering te zijn. In deze meting is hij tegenstander. 
In beide interviews spreekt hij over angst voor eenzaamheid wanneer hij zelfstandig woont, dit heeft hij 
in het verleden ook ervaren. In de eerste meting gaf hij aan nog zoekende te zijn en op den duur wel 
zelfstandig te willen wonen. Deze meting stelt hij: Ze zeiden tegen mij dat ik naar een huis moest zoeken, 
dat het er staat aan te komen, maar ik wil die eenzaamheid niet. Dit illustreert het belang van aandacht 
voor sociale contacten en zingeving bij ondersteuning richting eventuele uitstroom, evenals de opties 
tot gemengd of geclusterd zelfstandig wonen. 

3.2 Uitstroomgerichte ondersteuning vanuit cliëntperspectief 
In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de uitstroomgerichte ondersteuning die 
cliëntparticipanten (hebben) ontvangen. Hierbij wordt ingezoomd op nieuwe cliëntparticipanten, 
aangezien het uitstroomtraject van participanten die eerder zijn uitgestroomd reeds besproken is in 
voorgaande rapportages.  

3.2.1 Leviaan 

Beide participanten die recentelijk zijn uitgestroomd vanuit een BW-voorziening naar een zelfstandige 
woning geven aan dat uitstroom geen specifiek aandachtspunt was in de begeleiding en dat zij hier 
vanzelf naar toe groeiden. Zo vertelt Lindsay: Ja, het is natuurlijk dat je zelf ook gaat denken: ‘O, ik moet 
even een stofzuiger door mijn kamer heen halen, want het wordt een stofhoopje, weet je wel?’. Beide 
participanten vertellen dat zij initieel zes tot negen maanden bij Leviaan zouden blijven. Uiteindelijk werd 
dit voor hun allebei ruim twee jaar. Hierdoor waren zij eraan toe om zelfstandig te gaan wonen, hoewel 
zij het niet persé erg vinden dat het verblijf bij Leviaan langer heeft geduurd.  
 
In hoofdstuk 2 is reeds de aanstaande verbouwing van een Leviaan voorziening en de impact hiervan op 
cliëntparticipanten en hun mogelijke uitstroomtraject besproken. 
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3.2.2 AOP 

Dit jaar zijn vijf participanten voor het eerst geïnterviewd die momenteel bij AOP verblijven. Zij geven 
aan dat van hen verwacht wordt dat zij bepaalde stappen zetten om te werken aan hun vervolgtraject, 
zoals zich inschrijven voor sociale huur in andere regio’s. Zij beschrijven dit als voorwaarde om in 
aanmerking te komen voor een studio bij AOP of een tijdelijke woning. Zo vertelt Frits: Ja zeker, je moet 
er wel wat voor doen. Je kan niet achterover gaan liggen. Dus dat loopt ook. Ik ben nu bezig met de 
inschrijving door het hele land. Vind ik ook nog wel moeilijk. Maar ja, je moet. Eén participant is redelijk 
enthousiast over een eventuele verhuizing naar een andere regio. 

Voor vier van de vijf participanten die momenteel bij AOP verblijven is een verhuizing naar een tijdelijke 
woning een mogelijke optie voor doorstroom waarover met hen gesproken is. Geen van hen is hierover 
enthousiast. Dit heeft met name te maken met de tijdelijkheid van de woningen. Ook het feit dat de 
woningen krap zijn wordt genoemd. Maurits vertelt: 

Nee, dit is niet mijn huis. Maar dat is het vervolgtraject in principe ook nog niet. Ik sta 
ingeschreven voor containerwoningen, maar daar mag je ook maar twee jaar verblijven. Wat 
gebeurt er na die twee jaar? Dus wat dat betreft vind ik het beleid dat een dakloze onderdak zou 
kunnen krijgen, een eigen woning, het is eigenlijk te veel gebaseerd op de korte termijn. In 
principe is na twee jaar de cirkel weer rond […] Er moet meer gekeken worden naar lange termijn 
oplossingen. 

Participanten benoemen dat zij ook bij AOP twee jaar kunnen verblijven, net als in de tijdelijke woningen. 
Participanten prefereren langer verblijf in opvang boven een extra verhuizing. Purmerend heeft nu een 
beschikking opgesteld waarin de verblijfsduur in de opvang maximaal acht maanden is, met de 
voorwaarde dat meegewerkt wordt aan het zoeken naar een woning of andere vervolgplek. Andere 
door- of uitstroommogelijkheden die participanten noemen zijn: verblijf op een recreatieterrein of 
camping; het verlengen van verblijf in de maatschappelijke opvang totdat zij voldoende wachttijd 
hebben (bij participanten die meer dan tien jaar wachttijd hebben, zoals Frits); of uitstroom naar een 
particuliere huurwoning, eventueel samen met anderen die momenteel in de maatschappelijke opvang 
verblijven. 
 
Zoals eerder besproken in de vorige meting (Boesveldt et al., 2021) is er al eerder meer geïnvesteerd in 
nazorg na uitstroom uit AOP. Deze nazorg bestaat sinds 2022 uit twee maanden intensieve begeleiding 
na uitstroom met aansluitend nog drie maanden begeleiding ter stabilisatie. Als dit niet voldoende blijkt 
te zijn, wordt nog een maand begeleid en wordt er gezocht naar een partij die de begeleiding voort kan 
zetten. Er wordt dan gezorgd voor een warme overdracht. Van de 65 personen die in 2022 vanuit het 
AOP uitstroomden, kregen 48 personen deze vorm van nazorg aangeboden. Zeventien personen maakte 
hier geen gebruik van, waarvan een deel zelf uit contact ging of aangaf het niet nodig te hebben en een 
deel vertrok naar een andere regio. In dat laatste geval was er sprake van een warme overdracht naar 
hulpverlening in de nieuwe regio van vestiging.  
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3.3 Tijdelijke woningen vanuit stakeholderperspectief 
Vanuit het stakeholderperspectief worden een aantal voordelen genoemd, maar daarnaast worden ook 
meerdere kritische geluiden opgetekend aangaande de tijdelijke woningen.11 Tijdelijke woningen 
bevorderen doorstroom en zijn een oplossing voor een acuut probleem. Er kleven echter ook nadelen 
aan, zoals het risico op herhaalde dakloosheid na afloop van het tijdelijke contract wanneer er geen of 
onvoldoende mogelijkheden zijn voor permanente huisvesting, stress bij bewoners en een negatief 
imago, onder andere in verband met ervaren afstand van voorzieningen. 

Aangegeven wordt dat bij de toekenning van de tijdelijke woningen in Purmerend, een 70/30 verdeling 
wordt gehanteerd: 70% van de woningen wordt toegekend aan bijzondere doelgroepen en 30% van 
tijdelijke woningen wordt toegekend aan reguliere woningzoekenden via loting. Door zowel 
gemeentelijke als niet-gemeentelijke stakeholders wordt benadrukt dat bij de selectie voor tijdelijke 
woningen gekeken wordt naar doorstroomperspectief na twee jaar. Concreet betekent dit dat mensen 
die ruim meer dan tien jaar inschrijftijd hebben in aanmerking komen voor de tijdelijke woningen.  
Je moet minstens dertien tot vijftien jaar ingeschreven staan in de gemeente Purmerend, wil je in 
aanmerking komen voor die containerwoningen (focusgroep centrumgemeente). 

3.3.1 Doorstroom vanuit tijdelijke woningen 

Bewoners worden aangemoedigd zich in te schrijven voor sociale huur in krimpregio’s. Een 
gemeentelijke stakeholder zegt: Er wordt ook serieus wel wat van mensen gevraagd, want als je buiten 
de regio kan reageren, en je hebt daar kans van slagen, wordt dat ook gewoon van je verwacht. Volgens 
deze stakeholder is doorstroom naar buiten de regio regelmatig succesvol. Enkele niet-gemeentelijke 
stakeholders noemen het idee van krimpregio’s echter achterhaald, omdat inmiddels zo goed als overal 
wachttijden zijn voor sociale huur. Daarnaast zien zij dat bewoners niet willen verhuizen buiten de regio, 
onder andere omdat zij binding hebben in Purmerend. Wanneer bewoners wel buiten de regio verhuizen 
is dat eerder naar een andere gemeente in Noord-Holland dan naar een (voormalige) krimpgemeente.12  

Zowel gemeentelijke als niet-gemeentelijke stakeholders zien dat de oplevering van tijdelijke woningen 
in Purmerend meer doorstroom vanuit de maatschappelijke opvang heeft opgeleverd. Dit wordt gezien 
als belangrijke winst van de tijdelijke woningen. Tegelijkertijd maken stakeholders zich zorgen over wat 
over twee jaar gaat gebeuren, wanneer huurcontracten op de Verzetslaan aflopen. Tot nu toe zijn 
bewoners bij het einde van een huurcontract regelmatig verhuisd naar een volgend tijdelijk wonen 
project. Er zijn echter zorgen dat dit over twee jaar niet meer mogelijk is. Daarom wordt nu kritischer 
geselecteerd op doorstroomperspectief.  

De geluiden vanuit cliëntparticipanten met betrekking tot de stress die tijdelijkheid oplevert worden ook 
door stakeholders gesignaleerd. Zo zegt een niet-gemeentelijke stakeholder: Op dag één dat ze daar 
zitten, beginnen ze zich al zorgen maken over de toekomst. Met name niet-gemeentelijke stakeholders 

 
11 Er zijn in de afgelopen jaren op verschillende locaties tijdelijke woningen opgeleverd in Purmerend. In onderstaande wordt met name 
gesproken over de 108 woningen op de Verzetslaan in Purmerend. 
12 Andere gemeenten, zoals de gemeente Amsterdam, moedigen eveneens dak- en thuisloze inwoners aan om zich in 
krimpregio’s in te schrijven in verband met lange wachttijden voor een sociale huurwoning in de regio. Het is voor de UvA 
onduidelijk in hoeveel gemeenten dit beleid wordt toegepast. 
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geven aan kritisch te zijn op de flexibilisering van de huizenmarkt. Zij zien desalniettemin dat de tijdelijke 
woningen doorstroom bevorderen. Gemeentelijke stakeholders geven aan dat de tijdelijke woningen 
een ontwikkeling zijn die parallel loopt aan nieuwbouw van permanente woningen in de regio:  

Er zijn allemaal plekken waar heel veel woningbouw gepland staat, maar ook door corona, is er 
heel veel vertraagd. De tijdelijke woningen zijn wel echt bedacht uit het feit dat we nu in zoveel 
jaar wel heel wat huizen gaan bijbouwen. Dat gaat niet iedereen zijn probleem oplossen, maar 
er zit wel een gedachtegang achter. Dat loopt nu alleen wat stroperig, maar dat is natuurlijk 
altijd zo met woningbouw.  

Stakeholders zien de tijdelijke woningen wel  als oplossing voor een acuut probleem. Naast permanente 
nieuwbouw wordt verder ingezet op tijdelijke woningen. Zo staan in de gemeente Waterland tijdelijke 
woningen gepland, onder meer voor vluchtelingen: Volgens mij bouwen we iets van 300 of 400 
woningen, en dan gaan we kijken hoe we dat kunnen combineren, dus niet alleen voor de vluchtelingen, 
maar misschien ook voor urgenten en andere doelgroepen. Dit illustreert dat in de regio ruim 
geïnvesteerd wordt in tijdelijke woningen. 

3.3.2 Negatief imago en inzet sociaal beheer 

Een niet-gemeentelijke stakeholder geeft aan dat onder bewoners negatieve ideeën rondgaan over de 
tijdelijke woningen, omdat bij eerdere tijdelijke woonprojecten weinig ingezet werd op begeleiding. In 
de vorige meting van dit onderzoek kwam naar voren dat mensen vanuit de tijdelijke woningen zich 
(opnieuw) aanmeldden voor de maatschappelijke opvang. Tijdens deze meting geven stakeholders aan 
dat dit met name bewoners betreft die via loting in een tijdelijke woning wonen.  
 
Sinds 2022 wordt sociaal beheer van de tijdelijke woningen uitgevoerd door het AOP. Dit wordt ervaren 
als een meerwaarde, zowel door gemeentelijke als niet-gemeentelijke stakeholders. Door sociaal beheer 
wordt onder meer ingezet op begeleiding bij door- en uitstroom. De aanbieder van de maatschappelijke 
opvang beschrijft hun werk bij de tijdelijke woningen als volgt: Het is een soort bemoeizorg. We hebben 
niks. We zeggen: hallo, wij zijn van het AOP en als je vragen hebt dan willen wij je helpen. Hoewel 
sommige bewoners bekend zijn bij het AOP, zijn met name de 30% van de bewoners die via loting in de 
tijdelijke woningen wonen vaak niet bij hen bekend. Via sociaal beheer proberen zij hen alsnog in beeld 
te krijgen. Het sociaal beheer heeft hiermee een signalerende functie. 

Ook het veiligheidsdomein ziet veel waarde in de inzet van het AOP bij de tijdelijke woningen. Zo zegt 
een stakeholder: Waar we heel blij mee zijn, is dat er ieder geval een stukje begeleiding op zit, dat er wat 
toezicht is. Dat helpt ons enorm in de preventie vooral. We zitten ook in overleg met verschillende partijen 
betrokken. Een belangrijke winst van sociaal beheer is dat het de samenwerking tussen verschillende 
domeinen verbetert voor zaken die spelen rondom de tijdelijke woningen. Niet-gemeentelijke 
stakeholders hebben de indruk dat de spanningen rondom de tijdelijke woningen zijn afgenomen en dat 
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het woonplezier daar is verbeterd. Het feit dat de Verzetslaan buiten de stad ligt en relatief ver weg van 
voorzieningen zoals een supermarkt, wordt gezien als niet bijdragend aan het woonplezier.13 

De tijdelijke woningen in Purmerend illustreren het nijpende tekort aan sociale huurwoningen in de regio 
Waterland. Er zijn op de korte termijn positieve effecten van de tijdelijke woningen, zoals meer 
doorstroom vanuit de maatschappelijke opvang. Bij cliëntparticipanten zien wij echter dat de 
(mogelijkheid van) tijdelijke woningen stress veroorzaken. Dit komt met name door de tijdelijkheid, maar 
ook doordat de woningen gezien worden als klein, dicht op elkaar en ver weg van voorzieningen zoals 
winkels. Stakeholderparticipanten maken zich zorgen over de overlast en opstapeling van problemen bij 
de tijdelijke woningen, hoewel het sociaal beheer vanuit de maatschappelijke opvang deze zorgen 
momenteel adresseert en hier een verbetering van wordt verwacht. Daarnaast is er angst voor wat gaat 
komen wanneer mensen moeten vertrekken: stakeholders vrezen opnieuw voor herhaalde dakloosheid, 
zoals afgelopen jaar ook bleek. Oplossingen hiervoor zijn complex; sommige stakeholders hopen op 
wetgeving vanuit de rijksoverheid die tijdelijke verhuur bemoeilijkt of verbiedt. Na de hier besproken 
tijdelijke woningen, is het volgende onderwerp permanente huisvesting.   

3.4 Prestatieafspraken en convenantwoningen 
Nationaal worden op dit moment woon-zorgvisies en prestatieafspraken aangaande 
convenantwoningen voor uitstroom MO BW bevorderd.14 Dit is ook relevant voor de regio Waterland 
waar in de regiogemeenten minder dan 30% sociale huur is, en er in geen van de gemeenten een 
verordening bestaat waarin met voorrang woningen worden toegewezen aan dak- en thuisloze mensen 
en uitstromers uit intramurale instellingen. Een belangrijk instrument om uitstroom vanuit MO- en BW-
voorzieningen te bevorderen zijn afspraken tussen gemeente en woningcorporatie, opgenomen in een 
convenant. In onderstaand kader worden de meest recente prestatieafspraken van de verschillende 
gemeentes uitgelicht.  Hieruit blijkt dat duidelijke afspraken over te leveren woningen voor uitstroom 
uit AOP of Leviaan ontbreken. 

 

Prestatieafspraken in regio Waterland15 

 
13 Vanaf de tijdelijke woningen op de Verzetslaan is het ongeveer 600 meter lopen naar een bushalte. De dichtstbijzijnde 
supermarkt is ruim 1 kilometer lopen, volgens Google Maps duurt dit ongeveer 18 minuten. Het rapport ‘Inzicht in acceptabele 
loopafstanden’ stelt dat 450 tot 1000 meter wordt ervaren als en acceptabele loopafstand van huis tot een supermarkt. 
14 Wonen voor aandachtsgroepen. Een thuis voor iedereen. Het programma ‘Een thuis voor iedereen’ heeft als doel te zorgen 
voor voldoende betaalbare woningen voor alle aandachtsgroepen, met een evenwichtige verdeling over gemeenten en met de 
juiste zorg, ondersteuning en begeleiding. Dit betekent o.a. dat bij de nieuwbouw van sociale huurwoningen, gemeenten met 
minder dan 30 procent sociale huur, in de bestaande woningvoorraad moeten bijdragen aan dit streven. Aangaande de 
huisvesting van aandachtsgroepen binnen gemeenten wordt hierin genoemd het opstellen van een verordening door alle 
gemeenten, waarmee zij met voorrang woningen toewijzen aan dak- en thuisloze mensen, uitstromers uit intramurale 
instellingen en sociaal en medisch urgenten. Ook staat genoemd dat wanneer mocht blijken dat ondanks bovenstaande aanpak 
er gemeenten zijn die zich blijven onttrekken aan deze afspraken, dan zal het ministerie van BZK een percentage vastleggen dat 
als norm gaat gelden voor toewijzing aan specifieke aandachtsgroepen. Zie ook Programma 'Een thuis voor iedereen' | Rapport 
| Rijksoverheid.nl 
15 Op basis van Prestatieafspraken 2021-2024 Purmerend, Prestatieafspraken 2022-2026 Edam-Volendam, Prestatieafspraken 
Waterland 2021-2025, Prestatieafspraken Landsmeer 2021-2024. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/05/11/programma-een-thuis-voor-iedereen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/05/11/programma-een-thuis-voor-iedereen
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Gemeente Purmerend 
• Nieuwbouw wordt gebouwd volgens 30% sociale huur, 30% doorstroom (middenhuur en 

goedkope koop) en 40% vrije sector.  
• Van de toewijzingen in de sociale huur is maximaal 33% bestemd voor urgenties en bijzondere 

doelgroepen. 
• Om doorstroom te bevorderen worden sociale huurwoningen verkocht, 

doorstroommakelaars16 ingezet en krijgen huurders van een sociale huurwoning voorrang op 
middenhuur. 

Gemeente Edam-Volendam 
• Bij nieuwbouwprojecten van minimaal 40 woningen waarborgt de gemeente 30% sociale 

huur. In kleinere projecten wordt gekeken of een aandeel sociale huur haalbaar is. 
• Maximaal 25% van de sociale huurwoningen worden toegewezen aan mensen met urgentie. 
• Ambitie om te gaan werken met driehoekscontracten voor bewoners die ambulante zorg 

ontvangen, vaak mensen die uitstromen uit instellingen. 

Gemeente Waterland 
• Bij nieuwbouw wordt gestreefd naar 30% sociale huur, 10% sociaal plus en 60% vrije sector.  
• Ongeveer 10% van de sociale huurwoningen wordt toegewezen aan mensen met urgentie. 

Gemeente Landsmeer 
• Nieuwbouw is enkel mogelijk via verdichting c.q. sloop-nieuwbouw. Hiervoor zijn nog geen 

concrete plannen en er worden geen percentages genoemd over de verdeling van eventuele 
nieuwe woningen. 

• Om doorstroom te bevorderen krijgen huurders van een sociale huurwoning voorrang op een 
middenhuurwoning.   

Het gebrek aan een verordening die woningen met voorrang toewijst leidt ertoe dat er in deze regio een 
substantieel tekort aan sociale huurwoningen wordt ervaren. De wachttijd zonder voorrang is tussen de 
elf en dertien jaar.17 Dit wordt door alle stakeholders als een probleem ervaren.  

In de focusgroepen wordt benoemd dat er met name in Purmerend politieke wil is om de percentages 
sociale huur in nieuwbouw te halen waarmee de minstens 30% sociale huur in deze gemeente wordt 
behouden (in 2022 is het percentage sociale huur in Purmerend 32,7%). Een gemeentelijke stakeholder 
uit de gemeente Waterland, waar het percentage sociale huur in 2022 25,3% is, geeft daarnaast aan dat 
ook hier de verdeling sinds de nieuwe coalitie is aangepast naar 30% sociale huur, 30% middenhuur en 
40% vrije sector. Daarnaast zijn er in deze gemeente concrete plannen voor nieuwbouw van 2000 

 
16 Doorstroommakelaars kunnen door corporaties worden ingezet om doorstroom naar meer passende huisvesting te 
bevorderen. Zie bijvoorbeeld: https://www.intermaris.nl/ik-huur/huren/doorstromen/ 
17 Uit eerdere metingen in deze regio bleek dat personen die wachttijd hebben opgebouwd bij een van de lokale 
woningcorporaties, deze wachttijd konden verliezen wanneer zij tijdelijk gebruik maakten van net AOP of Leviaan in Purmerend 
of een BW-voorziening buiten de regio.   
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woningen: Daar willen we ons toch wel aan committeren, dus het ziet er wel naar uit dat die woningen 
er gaan komen, met die 30, 30, 40 […] dat waren altijd zachte plannen, die willen ze nu wel hard maken. 
Voor de overige twee regiogemeenten is minder duidelijkheid over bijdragen aan het streven  van 
minstens 30% sociale huur. In Edam-Volendam is het percentage sociale huur in 2022 17,2%, in 
Landsmeer ligt het op 26,5%.  

Voor het aanvragen van urgentie is de voorwaarde dat een bewoner minimaal twee jaar woonachtig 
moet zijn in de betreffende gemeente. Bij verblijf in een instelling in een andere gemeente, zoals verblijf 
in een MO- of BW-voorziening in Purmerend, wordt hierop een uitzondering gemaakt. Deze uitzondering 
wordt door verschillende gemeentelijke en niet-gemeentelijke stakeholders bevestigd. Uit eerdere 
rapportages in deze regio bleek dat dit niet altijd bekend was bij stakeholders, waardoor uitstroom naar 
regiogemeenten stagneerde. Een gemeentelijke stakeholder uit één van de regiogemeenten geeft aan: 
Het kan zijn dat mensen die regel zo sterk in hun hoofd hebben dat ze hem per ongeluk toepassen, maar 
dat is dus niet de bedoeling. Een gemeentelijke stakeholder uit Purmerend benoemt dat met name 
Edam-Volendam erg streng is met terugkeer, waardoor voormalig bewoners van die gemeente weinig 
kans hebben op terugkeer naar de gemeente van herkomst. Mogelijk is hier onvoldoende duidelijkheid 
over het recht op terugkeer naar een regiogemeente na verblijf in een voorziening. 

3.4.1 Gebrek aan specifieke afspraken met betrekking tot uitstroom 

Het valt op dat de uitstroom uit intramurale voorzieningen zoals MO- en BW-voorzieningen niet specifiek 
wordt benoemd in prestatieafspraken in de regio. Deze groepen vallen onder wat in deze afspraken 
wordt omschreven als de bijzondere doelgroepen. Ook voor bijzondere doelgroepen in het algemeen 
worden geen aantallen genoemd, enkel percentages. De afspraken zijn hiermee weinig bindend en kan 
verklaren dat het aantal woningen als een tekort wordt ervaren voor de uitstroom uit MO- en BW-
voorzieningen.18 

Uit focusgroepen komt naar voren dat voorzieningen voor verblijf in de gemeente Purmerend jaarlijks 
aanspraak kunnen maken op vier convenantwoningen per jaar. Dit gaat om vier aanbieders en daarmee 
in totaal om zestien woningen. In de prestatieafspraken wordt deze afspraak niet genoemd. Leviaan en 
AOP geven aan dat dit te weinig is. Momenteel worden gesprekken gevoerd over een meer passende 
verdeling van het aantal convenantwoningen per aanbieder.  

Een gemeentelijke stakeholder stelt dat de 33% toekenning aan bijzondere doelgroepen in Purmerend 
niet gehaald wordt, omdat zij streng zijn in toekenning van urgenties. Ook benoemt deze stakeholder 
dat Leviaan de afgelopen twee jaar niet alle convenantwoningen heeft verzilverd:  

Dat is natuurlijk zonde, want er wordt aangegeven dat urgentie wordt aangevraagd maar niet 
wordt gekregen, terwijl wij in principe altijd openstaan voor uitstroom urgenties. Ik heb er echter 
zelf geen één mogen beoordelen, terwijl ik echt twee jaar lang voorzitter van de 

 
18 In enkele andere regio’s waarin de UvA onderzoek dit onderzoek uitvoert zijn hierover meer concrete afspraken gemaakt. In 
de regio Den Haag worden bijvoorbeeld in de verschillende gemeenten concrete aantallen woningen beschikbaar gesteld voor 
uitstroom uit MO- en BW-voorzieningen. In de gemeente Den Haag gaat dit om 313 convenantwoningen per jaar, in de 
gemeente Leidschendam-Voorburg betreft het 46 woningen per jaar.  



Rapportage 2022, vierde meting, Regio Waterland        Universiteit van Amsterdam 
 

 
29 

 

urgentiecommissie ben geweest. Op diegene na die we net bespraken. Dat is de eerste en de 
laatste die ik heb mogen beoordelen, dus er gaat er iets niet goed. 

Tijdens wederhoor is vanuit Leviaan aangegeven dat het in de visie van Leviaan niet klopt dat Leviaan 
geen aanvragen voor corporatiewoningen heeft ingediend. Aangegeven wordt dat Leviaan de afgelopen 
twee jaar wel aanvragen heeft ingediend voor convenantwoningen en dat dit er in 2022 zes waren. Het 
vermoeden wordt geuit dat de betreffende gemeentelijke stakeholder de reguliere urgentie en de 
convenantwoningen door elkaar haalt. 

Leviaan geeft zelf aan ongeveer zes woningen per jaar voor uitstroom nodig te hebben. Zij ervaren nog 
veel onduidelijkheid over de toekomst van ambulantisering van beschermd wonen in de regio:  

Maar voor de Wmo kunnen wij wel toe met zes woningen, is de inschatting nu. Ook met de 
boodschap: wij weten het ook niet. De doelgroep is enorm in ontwikkeling. We zijn onze 
huisvesting ook aan het aanpassen. We hebben ook afspraken met [ggz aanbieder] om te kijken 
hoe we dat in de keten anders kunnen doen. Dus er zijn een heleboel factoren die invloed hebben 
op hoe je de doorstroom kan realiseren […] En hoe het loopt? Dat hangt er natuurlijk helemaal 
vanaf. Wij hebben ook de zorginkoop natuurlijk, van beschermd wonen en beschermd thuis. En 
hoe dat in de regio geregeld en gefaciliteerd gaat worden. Dus er staat echt van alles te 
gebeuren. 

AOP geeft aan in gesprek te zijn over een grote verandering in de toekenning van woningen voor mensen 
die uitstromen vanuit een intramurale MO-voorziening. Zij willen graag 50 à 75 woningen per jaar 
kunnen toekennen:  

Dan hoef je eigenlijk niet eens in de MO opgenomen te worden. Dan ga je met begeleidende 
voorwaarden naar huis. Dan organiseren we het zo. Dat is veel prettiger voor de mensen dan van 
het ene kamertje naar het flatje, naar het volgende flatje om uiteindelijk uit mogen stromen. 

Hiermee zetten zij in op beleid dat in lijn is met het in december 2022 gepresenteerde beleidsplan ‘Eerst 
een huis’ waarbij dakloosheid primair gezien wordt als een huisvestingvraagstuk en niet een 
zorgvraagstuk.19 

 
19 Een goed voorbeeld van deze aanpak is de gemeente Den Bosch. De maatschappelijke partners, gemeente ’s-Hertogenbosch, 
Maatschappelijke Opvang Den Bosch, en de Bossche woningcorporaties, kiezen voor ‘Wonen Eerst’ voor álle mensen die 
dakloos zijn. Mensen die zich in Den Bosch vanaf 1 januari 2023 melden bij de opvang worden niet langer opgevangen in de 
traditionele (nacht)opvang. De grootschalige opvang wordt gesloten, al een aantal jaren wordt in Den Bosch kleinschalige 
opvang gerealiseerd. De nieuwe aanpak is dat mensen die dakloos zijn binnen een maand een passende plek aangeboden 
krijgen in plaats van een plek in de opvang. De zorg en bestaanszekerheid wordt geborgd door de gemeente ‘s-Hertogenbosch 
en Maatschappelijke Opvang Den Bosch. Zo wordt voorkomen dat mensen eerst worden opvangen en daarna langzaam de 
traditionele woonladder aflopen. En wordt er meteen gewerkt aan een passende plek met voldoende bestaanszekerheid. In de 
samenwerking betekent dit dat de partners vanuit verschillende domeinen als netwerkorganisatie georganiseerd zijn. Niet de 
eigen organisatiedoelen maar de gezamenlijke ambitie staat centraal. Met deze werkwijze worden in Den Bosch al betere 
oplossingen voor bewoners bereikt met onder andere Thuis in de Wijk. De vijf vuistregels van ‘Thuis in de Wijk’ zijn daarom ook 
uitgangspunt in de daklozenaanpak: goed wonen, gezonde financiën, juiste ondersteuning, waardevolle daginvulling en fijne 
leefomgeving (VNG, 2018). Zie ook Nationaal Actieplan Dakloosheid Eerst een Thuis | Rapport | Rijksoverheid.nl  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/11/30/nationaal-actieplan-dakloosheid-eerst-een-thuis
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In de vorige rapportage werd gesteld dat de samenwerking tussen de centrumgemeente en de 
regiogemeenten met betrekking tot uitstroom vanuit AOP en Leviaan stroef verliep. Er wordt momenteel 
veel geïnvesteerd in deze samenwerking, zoals in hoofdstuk twee aan de orde kwam. Hierin stond 
beschreven hoe er continuïteit van begeleiding was, vanuit een regiogemeente naar verblijf bij AOP. 
Geen van de  regiogemeenten heeft echter afspraken met betrekking tot uitstroom verankerd in hun 
beleidsvisies. Een stakeholder uit een regiogemeente geeft aan dat onder meer wordt gesproken over 
regievoering over trajecten van bewoners uit een regiogemeente die momenteel in een voorziening in 
Purmerend  verblijven: 

Ik kan me er twee hoofdstromen bij voorstellen. Op het ogenblik dat je zegt: ‘Dit is iemand die 
zijn netwerk in [regiogemeente] heeft en die moet er ook vooral terugkomen, dan wil ik een plek 
in [regiogemeente] […] En mensen waarvan je zegt: ‘Die moeten er eigenlijk uit, of die willen 
eruit,’ laat hen vooral naar een andere gemeente stromen. Maar dan heeft het weinig zin dat wij 
daar de regie op nemen. 

Dit illustreert dat de verschillende gemeenten nog bezig zijn met het ontwikkelen van visie en beleid met 
betrekking tot uitstroom en bewoners die ambulante ondersteuning ontvangen. Een gemeentelijke 
stakeholder uit een regiogemeente benoemt dat Wmo consulenten voorafgaand aan uitstroom naar de 
regiogemeente betrokken worden bij het traject van deze bewoner. 

Net als in de vorige meting komt dit jaar naar voren dat er bij regiogemeenten minder (tijdig) zicht is op 
bewoners met een zorgvraag die terugkeren in de gemeente van herkomst. Dit komt mede doordat de 
urgentieaanvragen voor enkele regiogemeenten in Zaanstad worden behandeld en pas na goedkeuring 
op het bureau van medewerkers in de regiogemeenten terechtkomen.  

Ook beschikking over voldoende ambulante begeleidingscapaciteit en pakketten is van belang voor 
succesvolle uitstroom naar een regiogemeente. Dit komt aan bod in hoofdstuk 4.1.  

3.4.2 Uitstroom met een Wlz-indicatie 

Leviaan geeft aan dat veel mensen die verblijven in beschermd wonen inmiddels een Wlz-indicatie 
hebben. Om deze reden wordt aangegeven bij deze doelgroep weinig doorstroom te verwachten. 
Hiernaast wordt de eigen bijdrage door cliënten vaak als een groot probleem ervaren: 

Dat is dan ineens inkomensafhankelijk, het is een abonnementstarief. Dat is een probleem. Wij 
vinden vaak dat die mensen wel zelfstandig kunnen wonen, maar ze kiezen daar vaak niet voor. 
In het stelsel hebben ze eigenlijk geen keus. Alleen, ze moeten wel meewerken aan hun eigen 
Wlz-aanvraag. Maar dat doen ze niet, omdat ze dan te maken krijgen met een hele hoge eigen 
bijdrage. Dus dat zijn allemaal dingen die nog opgelost moeten worden. 

In deze paragraaf zagen we hoe enerzijds een gebrek aan een duidelijke verordening en anderzijds 
onduidelijkheid over komende ontwikkelingen en wat van clienten verwacht kan worden met betrekking 
tot het potentieel voor uitstromen en het gebrek aan uitstroom vanuit Leviaan, zoals beschreven in 
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hoofdstuk één, kan verklaren. De volgende paragraaf gaat over de ontwikkeling van Wooncirkels in 
Purmerend. 

3.5 Wooncirkels 
Leviaan werkt met Wooncirkels, waarbij cliënten in een cirkel rondom een BW-voorziening gehuisvest 
worden en hierbinnen vanuit Leviaan ambulante begeleiding ontvangen. Het idee is dat de begeleiding 
hiermee altijd op loopafstand is, waardoor contact en ontmoeting nabij is. Ook maakt het op- en 
afschalen in begeleiding makkelijker. Het werken met Wooncirkels heeft als doel het verminderen van 
verhuizingen voor cliënten en het versnellen van het uitstroomtraject. Echter, op het moment kunnen 
woningen nog niet worden omgeklapt20. Dit betekent dat een client moet verhuizen als het beter met 
hem of haar gaat, wat een belangrijk life-event en daarmee een trigger voor herhaalde problematiek kan 
behelzen. Leviaan geeft om deze reden dan ook aan: 

Eén van de dingen die we beogen met de Wooncirkel is dat deze eraan kan eraan bijdragen dat 
een woning omgeklapt kan worden en de cliënt niet hoeft te verhuizen. Waardoor het in sommige 
gevallen zo is dat de uitstroom sneller kan plaatsvinden dan wanneer een cliënt zou moeten 
verhuizen buiten een Wooncirkel.  

In Purmerend is in de meeste wijken een Wooncirkel. Er zijn echter ook wijken waarin (nog) geen 
Wooncirkel is, zoals Purmerend Overwhere. In deze wijken zoekt Leviaan naar mogelijkheden om een 
Wooncirkel te realiseren. Aanvankelijk zocht zij hierin samenwerking met de woningcorporatie, steeds 
meer wordt hierin ook samenwerking gezocht met de gemeente Purmerend. 

Drie cliëntparticipanten uit ons onderzoek wonen in een zelfstandige woning binnen een van de  
Wooncirkels en ontvangen hierbij ambulante begeleiding vanuit Leviaan. Eén van hen komt regelmatig 
bij Leviaan voor diens dagbesteding. Een andere participant, die recentelijk is uitgestroomd, geeft aan 
het prettig te vinden dat begeleiding nabij is. Een derde participant is ook tevreden met de begeleiding 
vanuit Leviaan. Deze participant verhuisde bij uitstroom echter naar een andere Wooncirkel dan waar 
zijn Leviaan-locatie was, waardoor hij een nieuwe persoonlijk begeleider kreeg. Hij geeft aan dit niet erg 
te vinden en tevreden te zijn met de manier waarop de overdracht tussen de begeleiders plaatsvond.  

Wooncirkels worden gecreëerd vanuit bestaande situaties en zien er daarom overal anders uit. 
Begeleiders vanuit Leviaan werken nu zowel ambulant als in een voorziening. Leviaan geeft aan dat dit 
een omslag in het werken vergt. Met woningcorporaties in de regio Waterland zijn nog geen afspraken 
gemaakt over het leveren van woningen voor Wooncirkels. In Zaanstad zijn deze afspraken wel verder 

 
20 Tijdens wederhoor is hieraan toegevoegd: ‘waarbij er ook een woning dichtbij de kern van de wooncirkel wordt terug 
gegeven’.  
De UvA maakt zich echter zorgen over het gebrek aan haalbaarheid van de verwachting bij een corporatie om een woning in 
de kern van de wooncirkel te kunnen leveren, in ruil voor het omklappen van een huurcontract. Eveneens heeft de UvA de 
indruk dat dit geen levensbestendig, duurzaam model kan betreffen, daar er op termijn een zekere verzadiging van de kern 
van de wooncirkel plaats zal vinden, wanneer het door Leviaan voorgestelde model meerdere jaren wordt gevolgd.  
Het uitgangspunt van Leviaan is dat wanneer ondersteuning wordt afgeschaald en uiteindelijk wordt stopgezet, de mensen 
net zo draagkrachtig zijn als andere buurtbewoners zonder (gespecialiseerde) zorgvraag. De aanwezigheid van Leviaan in de 
wijk, lokale samenwerking en korte lijnen zullen daarnaast bijdragen aan een sterke wijk.    
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gevorderd. Het ontbreken van afspraken over uitstroom werkt vertragend. Leviaan geeft aan dat het 
woningtekort vertragend werkt in de realisatie van Wooncirkels: 

En nu zijn we al blij als we ergens een woning hebben. Je kan wel zeggen dat iemand beschermd 
thuis kan wonen, maar dan moet die woning wel dichtbij zijn. Dan is dat makkelijker te realiseren 
dan wanneer je een eind verderop zit. Sommige mensen hebben echt die nabijheid nodig. Als dat 
toevallig in de Wooncirkel is, dan kunnen we echt die ondersteuning bieden. 

Dit impliceert dat het werken met Wooncirkels kan zorgen voor vertraging in uitstroom. Ambulante 
begeleiders werken in een bepaalde Wooncirkel, en wanneer continuïteit van begeleiding gewenst is 
betekent dit dat een cliënt enkel in een bepaalde Wooncirkel uit kan stromen. Corporaties kunnen niet 
garanderen dat er woningen in deze betreffende cirkel vrij komen.  
 
Tijdens wederhoor is vanuit Leviaan aangegeven dat vanuit deze organisatie wordt gezien dat 
wooncirkels niet vertragend maar juist versnellend werken voor de uitstroom: “Als de mogelijkheid van 
de wooncirkel er niet zou zijn, dan zou de cliënt sowieso zo ver hersteld moeten zijn dat hij de 
verandering van de situatie aankan. Door continuïteit in begeleiding en nabijheid van de wijk is de 
client juist eerder in staat om zelfstandig te wonen.”   

Het omklappen van een woning in de wooncirkel op eigen naam van de huurder, kan volgens Leviaan 
alleen wanneer het lukt hiervoor een nieuwe corporatiewoning binnen de betreffende wooncirkel in de 
plaats te krijgen. Anders moet de cliënt alsnog verhuizen: 

Om afspraken te maken over de beschikbare verblijfsplaatsen in een wooncirkel, dan kan een 
woning ook omgeklapt worden en op eigen naam komen te staan van de cliënt. Wanneer het 
niet mogelijk is om in de wooncirkel een nieuwe woning toegewezen te krijgen, dan kan de 
woning niet omgeklapt worden omdat dan op termijn de nabijheid en het toezicht voor 
Beschermd Wonen (verblijf) niet meer geborgd kunnen blijven.  

In wijken waar geen Wooncirkel is, zoals Purmerend Overwhere, bestaat een samenwerking tussen 
Leviaan en de maatschappelijke dienstverleningsorganisatie, Clup Welzijn. Beide partijen zien hierin nog 
mogelijkheden voor verdere samenwerking, met betrekking tot het vormgeven van sociale inclusie: 

Wooncirkels zijn voor Purmerend toch best iets nieuws. In heel Europa zit die participatieruimte, 
we zijn gewoon buren […] Maar ik vermoed dat de samenwerking in de wijkteams-- Vanuit Clup 
alleen al hebben wij heel veel te maken met ggz-problematiek. Dus die expertise vanuit ggz, en 
vanuit Leviaan maar ook de Parnassia-groep, voegt iets toe aan het team. Dat is een iets ander 
soort gesprek, maar uiteindelijk gaat het hier wel over. Die mensen wonen hier gewoon en je 
bent aan het ambulantiseren. 

Dit citaat illustreert dat de verschillende aanbieders zoekende zijn naar het vormgeven van de 
samenwerking om inclusie in de wijk te bevorderen. In hoofdstuk 4.6 wordt nog uitgebreider aandacht 
besteed aan inclusie in de wijk. 
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Belangrijkste punten met betrekking tot uitstroom in de woningmarkt 
 

• Cliënten noemen als voorwaarde voor ambulantisering passende begeleiding. Voorstanders 
van ambulantisering, welke in deze regio in de meerderheid zijn, noemen dat verblijf in een 
voorziening ontwrichtend kan zijn. Tegenstanders van ambulantisering maken zich zorgen 
over eenzaamheid en afstand tot begeleiding. 

● Participanten die uitstromen vanuit Leviaan gaven aan dat uitstroom geen groot thema was 
in de begeleiding. Bij AOP zijn in 2022 positieve ervaringen opgedaan met actieve 
voortrajecten in het kader van wachtlijstbeheer. Ook nazorg is in 2022 geïntensiveerd tot 
max. zes maanden met warme overdracht als meer nodig is. 

• Participanten in AOP geven aan dat er verwacht wordt dat zij zelf stappen zetten richting 
uitstroom, zoals inschrijven in andere regio’s. Zij zijn niet positief over tijdelijke woningen en 
verblijven liever langer in AOP, zodat zij minder verhuizen. Het merendeel van de 
participanten blijft liever in de regio van herkomst.  

• De tijdelijke woningen in Purmerend hebben gezorgd voor de gewenste doorstroom in het 
AOP. Tegelijkertijd zijn er zorgen over het moment waarop de tijdelijke huurcontracten 
aflopen. Stakeholders herkennen de zorgen die cliëntparticipanten uiten over de tijdelijkheid 
van huurcontracten en de huidige locatie. 

• Sociaal beheer vanuit AOP bij de tijdelijke woningen draagt bij aan de leefbaarheid en het 
imago van de tijdelijke woningen. 

• In prestatieafspraken zijn geen aparte afspraken vastgelegd met betrekking tot mensen die 
uitstromen vanuit intramurale voorzieningen zoals MO/BW. De afspraken worden 
gekenmerkt door vrijblijvendheid.  

• AOP is in gesprek over toewijzing van een groot aantal woningen zodat zij in kunnen zetten 
op ‘Wonen eerst’ en preventie. Leviaan is in gesprek over toekenning van zes sociale 
huurwoningen per jaar voor uitstroom, en ziet nog een aantal organisatorische barrières voor 
het kunnen realiseren van deze uitstroom d.m.v. omklapconstructies.  

• Na verblijf in een voorziening in een andere gemeente mogen mensen terugkeren naar de 
gemeente van herkomst, ook als dit verblijf langer dan twee jaar is. Mogelijk is deze regel in 
enkele regiogemeenten onvoldoende uitgewerkt, waardoor mensen niet altijd terug 
verhuizen naar de regiogemeente van herkomst. 

• Wooncirkels zoals Leviaan deze ziet, kennen als voordelen dat kwetsbare cliënten dichtbij de 
voorziening begeleid kunnen worden. Een huidig nadeel is dat nieuwe woningen binnen de 
cirkel niet specifiek beschikbaar worden gesteld, waardoor cliënten het risico lopen te moeten 
verhuizen als het beter met hen gaat, in plaats van dat het huurcontract op naam van de cliënt 
gezet kan worden. Leviaan is nog op zoek naar afspraken met woningcorporaties om na 
beëindiging van ambulante ondersteuning bij één cliënt, weer door te kunnen met een andere 
woning/cliënt, zodat er voldoende geclusterde woningen blijven om voldoende 
verblijfsplekken over te houden en de ondersteuning daarmee ook vanuit wooncirkels te 
kunnen blijven bieden. 

  



Rapportage 2022, vierde meting, Regio Waterland        Universiteit van Amsterdam 
 

 
34 

 

4.      Wonen in de wijk  

Dertien cliëntparticipanten wonen ten tijde van deze vierde meting in de wijk, sommigen in een 
zelfstandige woning op eigen naam, anderen in een tijdelijke woning. Drie van hen wonen inmiddels 
buiten de regio Waterland.  
 

Belangrijkste punten met betrekking tot wonen in de wijk uit eerdere rapportages in deze regio 
(2019-2021) 

• Cliëntparticipanten vinden passende en integrale begeleiding na uitstroom belangrijk. 
Cliëntparticipanten die op eigen initiatief woonruimte vinden missen vaak ondersteuning na 
uitstroom. 

• Cliënt- en stakeholderparticipanten signaleren dat wachttijden de continuïteit in het aanbod 
verstoren.  

• Ondanks inzet op de (zichtbaarheid van) de sociale wijkprofessional is deze voor 
cliëntparticipanten niet altijd zichtbaar. 

• Voor een zachte landing in de wijk is het een meerwaarde wanneer er voorafgaand aan 
uitstroom contact wordt gelegd met formele en informele partijen in de wijk. 

• Het sociaal netwerk vormt een belangrijk vangnet voor kwetsbare inwoners. Het 
ondersteunen van mantelzorgers is daarom van groot belang voor een duurzaam vangnet. 

• Passende en uitdagende daginvulling bevordert herstel, het ontbreken hiervan kan (een 
gevoel van) stagnatie opleveren. 

 
4.1 Ambulante begeleiding in de wijk 
Eerst komt in deze rapportage het cliëntperspectief op ambulante begeleiding in de wijk aan bod, en 
daarna het stakeholderperspectief. 

4.1.1 Cliënt-perspectief op ambulante begeleiding 

Deze paragraaf bespreekt vanuit het cliëntenperspectief in de wijk, de mate van integraliteit van 
ondersteuningsaanbod bij wonen in de wijk, in relatie tot preventie dat nieuwe cliëntparticipanten in 
MO geen passende hulp ontvingen voorafgaand aan dakloosheid en tot slot de ervaren tevredenheid 
met ambulante begeleiding. 
 
Integraliteit ondersteuningsaanbod bij wonen in de wijk 
In de vorige meting werd duidelijk dat uitgestroomde cliëntparticipanten met ambulante begeleiding in 
de wijk een gebrek aan integraliteit in het aanbod ervaren  (Boesveldt et al., 2022). Zo werd er gesproken 
over stagnatie in deze keten en verstoorden wachttijden continuïteit in aanbod. Soms zijn er 
verschillende partijen betrokken, maar is het onduidelijk in hoeverre er regie wordt gevoerd. In de 
huidige meting is bij enkelen hierin geen verbetering opgetreden, bijvoorbeeld bij Marianne en Kelly. 
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Marianne is ongeveer vier jaar geleden haar huurwoning kwijtgeraakt toen de eigenaar de woning 
verkocht. Sindsdien verblijft zij in tijdelijke woonconstructies. Marianne is een tijdelijke containerwoning 
aangeboden, maar deze heeft ze geweigerd: “Iemand van de gemeente die over de containerwoningen 
ging, die had mij gezegd dat vanwege mijn gezondheid, ik een aanbod voor een containerwoning liever 
niet aan moet nemen.” In de vorige meting vertelde Marianne dat zij kampt met verschillende 
gezondheidsklachten, maar is afgekeurd voor een medische urgentie. Marianne geeft aan pas het gevoel 
te hebben echt tot rust te komen en te herstellen als ze haar eigen woning heeft waar ze voor 
onbepaalde tijd mag verblijven. Ondertussen is haar woonsituatie niet veranderd. 

Kelly belandde bijna tien jaar geleden op straat na huiselijk geweld en kwam in de nachtopvang terecht. 
Inmiddels huurt ze een eigen woning met voorwaarde van accepteren van begeleiding. Zij heeft 
conflicten gehad met medewerkers van de gemeente en daardoor geen continuïteit in begeleiding 
ervaren. Zij geeft aan geen financiële problemen te hebben gehad rondom uitstroom. Zij heeft 
begeleidingsvragen op terrein van participatie en sociaal netwerk, maar ontvangt hier geen begeleiding 
voor. Zij wacht op intake bij Brijder. Ook geeft zij aan straatvrees te hebben. 

In de focusgroep met bestuurders van uitvoerende organisaties wordt vanuit welzijn verteld dat dit soort 
casussen vaker voorkomen. We zitten heel erg vaak in die marge van mensen die op de wachtlijst staan, 
of die ggz-achtige dingen vertonen, waardoor het voor de buurt bijvoorbeeld op de lijn komt. En dan gaan 
we gewoon net zo lang kijken tot er wel passende hulp komt. En soms blijven we dan nog het contact 
houden. Dit soort verhalen komen me heel bekend voor. En ook hoe lastig dat soms is. Want soms zijn 
mensen ook zelf degenen die de boot afhouden. Of niet willen, de oplossing die er dan misschien is niet 
willen. Zeker als er verslavingsproblematiek is, is het voor de ggz. Volgens stakeholder is het daarom 
wenselijk om meer ruimte voor ggz- expertise toe te voegen aan het sociale wijkteam. Ggz expertise kan 
dan meegenomen worden in de afweging over nazorg, wachtlijstbemiddeling, en duur van begeleiding.  
 
Volgens stakeholders van uitvoerende organisaties is de uitstroom en vinger aan de pols houden na 
verblijf in AOP nu beter geregeld dan twee jaar geleden.  

Tot nu toe was het de gewoonte om dat soort mensen bij ons uit te schrijven en dan een indicatie 
Wmo aan te vragen. Maar wat we zien is dat de mensen niet aankomen bij de Wmo-partner. Die 
komen niet binnen, want die kennen ze niet. Ze zeggen: er staat een raar wijf aan de deur te bellen 
en dan doe je niet open. De begeleider van AOP ken je al langer. Dus die komt binnen. Dat lijkt 
goed te werken tot nu toe.  

(focusgroep bestuurders uitvoerende organisaties) 

 
Preventie: nieuwe cliëntparticipanten in MO hadden geen passende hulp voorafgaand aan dakloosheid 

Geïnterviewde cliëntparticipanten die tijdens deze meting in AOP verbleven, laten zien dat er geen 
passende hulp voor hen was, voorafgaand aan dakloosheid en opvang, terwijl zij wel in beeld waren. 

Frits, bijvoorbeeld, is dit jaar voor het eerst geïnterviewd. Hij wilde niet als dakloze buitenslapen en had 
een schrikbeeld van de opvang. Na een crisis kwam hij toch in het AOP terecht en na gesprekken met 
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begeleiding veranderde zijn beeld van de opvang. Hij is begonnen te praten over trauma’s en verslaving 
en heeft daar behandeling voor aangevraagd. Frits was wel in beeld bij maatschappelijk werkers van Clup 
Welzijn, maar het is toch tot een crisissituatie gekomen. Of dit ligt aan het onvoldoende stellen van de 
hulpvraag of onvoldoende opschalen op moment van wooncrisis is niet duidelijk.  
 
Tevredenheid ambulante begeleiding 
Ervaren gebrek aan integraliteit in de ondersteuning geldt niet voor alle cliëntparticipanten. Lars, die is 
uitgestroomd binnen een Wooncirkel,  ervaart juist een goede aansluiting met begeleidings- en 
behandelingsaanbod.  
 
Twee cliënten, Lindsay en Leon, wonen sinds een aantal maanden zelfstandig, na verblijf in een 
voorziening van Leviaan. Zij namen dit jaar voor het eerst deel aan dit onderzoek. Lindsay had daarvoor 
jarenlang bij Leviaan gewoond, afgewisseld met opnames in klinieken. Leon had 2,5 jaar in Leviaan 
gewoond, met daar aan voorafgaand ook een opname. Lindsay was erg blij met de woning die zij via 
urgentie kon krijgen en zij kreeg hulp van begeleiding en familie bij verhuizen en inrichten van de woning. 
De overstap was erg spannend, en zij moest wel wennen. 
 

Maar voor de rest vond ik die overstap hierheen wel goed, want mijn eerste nacht was ik heel 
bang voor, dat ik echt zoiets heb: "Ben ik echt alleen en het is stil." Maar toen zei [begeleider] 
ook gelijk: "Je hebt nog steeds recht op de nachtdienst, als je even een praatje wilt maken, bel je 
de nachtdienst op." 

Lindsay is blij dat haar woning binnen de Leviaan-wooncirkel valt  waar haar vaste begeleidster werkt. 
Zij is erg tevreden over de begeleiding die zij krijgt. De ambulante begeleiding is voor tenminste een jaar. 
Leon heeft via reguliere wachttijd een woning gekregen en is hier erg blij mee. De begeleiding vindt hij 
voldoende, maar hij moest wel wennen aan de nieuwe begeleidster die hij kreeg na de verhuizing, die 
volgens hem wel  erg jong is.  

Uit bovenstaande blijkt dat er bij enkele cliënt-participanten nog sprake is van een gebrek aan 
integraliteit in de ondersteuning bij wonen in de wijk, terwijl er ook positieve ervaringen zijn.   

4.1.2 Stakeholders perspectief op ambulante begeleiding 

Vanuit het stakeholders perspectief op ambulante begeleiding bespreken wij hier de formatie van 
ambulante teams, ambulante ondersteuning door wijk- en FACT teams en de beperkte toegang tot ggz-
aanbod. 

Formatie ambulante teams  

Vanuit het perspectief van stakeholders is er deels voldoende ambulante capaciteit. Bijvoorbeeld 
Leviaan geeft aan de ambulante teams op orde te hebben en de zorg te kunnen leveren voor de cliënten 
die bij hen voor begeleiding geïndiceerd zijn. Tegelijkertijd signaleren de gemeente en uitvoerende 
partijen zoals de GGD, dat er voor complexere casussen onvoldoende ambulante capaciteit is. Volgens 
hen is de formatie van ambulante teams in de regio Waterland nog niet op het niveau dat nodig is om 
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de ambulantiseringsopgave goed uit te voeren. Beleidsmedewerkers van Purmerend zeggen 
bijvoorbeeld dat er onvoldoende personeel beschikbaar is voor ambulante teams die begeleiding gaan 
leveren op het niveau van Housing First. 

Wij hebben dat helemaal nog niet opgetuigd, we hebben niet eens zorgverleners. We hebben een 
wachtlijst voor mensen met zorg. Dus dat is allemaal heel prachtig bedacht, maar als ik nu iemand hier 
wil gaan huisvesten die acht uur of misschien wel 10 uur zorg nodig heeft, wie gaat dat dan leveren? Er 
zijn geen mensen. Je wilt graag dingen, dat zie je met die woonplekken ook, maar straks als die woonplek 
er wel doorheen komt, zie maar eens mensen te krijgen om dat überhaupt te gaan draaien. Dat merk je 
met ambulante ondersteuning, ik denk dat mijn collega's dat daar ook wel herkennen. Ambulante 
ondersteuning ligt ook compleet op z'n gat want er zijn geen mensen. Niemand gaat die acht uur zorg 
kunnen leveren, laat staan als je er meerdere gaat huisvesten.  

Ook wordt vanuit regiogemeenteperspectief aangegeven dat het gespecialiseerde aanbod dat 
ambulante begeleiding betreft, in vergelijking met bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, minder 
makkelijk in te zetten is. Mogelijk zou dit ook in de reistijd zitten.  

Het product Beschermd Thuis is ten tijde van deze meting, najaar 2022, nog niet beschikbaar in 
Purmerend en regiogemeenten. Het inkoopproces loopt nog en regiogemeenten wilden eerst het 
mandaat en het convenant opgesteld hebben. Regiogemeenten zien dan ook graag dat hierin 
bijvoorbeeld met reistijd en voldoende zorgdekking rekening gehouden kan worden. Op de vraag of 
Leviaan op het product Beschermd Thuis voorbereid is, wordt gezegd: Als dat er komt, zijn we hier door 
de Wooncirkels grotendeels klaar voor en zullen we nog iets moeten aanpassen om voor betreffende 
ambulante cliënten de 24 uurs beschikbaarheid/ nabijheid in te regelen. 

Door beleidsmedewerkers van regiogemeenten wordt ook aangegeven dat de ambulante formatie op 
orde krijgen nu nog niet reëel is:  

We hebben een enorme sprong in de hoeveelheid begeleiding die iemand krijgt, nu in de 
thuissituatie en wanneer iemand naar beschermd wonen gaat. Daar staat een grens van 
negenenhalf uur. Dat halen we helemaal niet! We hebben dat soort aanbod helemaal niet. … We 
hebben de contracten ook niet. … In elk geval is Purmerend van plan om dat nieuwe beschermd 
thuis, dat zwaardere aanbod, vanuit beschermd wonen te gaan betalen. 

Deze benodigde contracten worden nu ontworpen, en bij de inkoop wordt rekening gehouden met 
continuïteit van aanbieder bij in- en uitstroom. Op het moment betekent het nog dat als iemand meer 
uren nodig heeft dan de regiogemeente nu kan bieden, dat iemand dan naar Purmerend in BW moet. 
Vanaf 9,5 uur is BW geïndiceerd, maar tot nu toe wordt die grens niet bereikt. 
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Ambulante ondersteuning door wijk- en FACT teams 

In de focusgroep met bestuurders van de uitvoerende organisaties wordt aangegeven dat ggz expertise 
in sociale wijkteams een erg welkome aanvulling was en is. De ggz aanvulling bestaat uit de bijdrage van 
een GGD-medewerker van het MABZ-meldpunt21 voor 4 a 5 uur per week per wijkteam. Niet op basis 
van cliëntgebonden indicatie maar breed beschikbaar voor het team. Juist voor outreachende zorg ook 
bijvoorbeeld: hoe bereik je nog iemand, met wie contacten ambulant vastlopen?  

Regiogemeenten signaleren een tekort aan ggz expertise in de eigen gemeente. In gevallen kan een POH 
GGZ (praktijk ondersteuner huisarts ggz) uitkomst bieden. Voor de ggz expertise die er is gelden 
wachtlijsten. Bemoeizorg kan wel ingezet worden als dit nodig is, maar dit wordt ervaren als ‘een doekje 
voor het bloeden’ wanneer ggz expertise nodig is, of tijdige beschikbaarheid hiervan erger had kunnen 
voorkomen. Ook wordt aangegeven dat er bij veel huisartsen huiver is informatie te delen, terwijl er 
inmiddels meer mogelijk is dan bij professionals bekend is. Bij jongeren wordt extra ingezet op het 
inschakelen van het netwerk, vaak door inzet van Clup Welzijn. Dit maakt onderdeel uit van het centrale 
toegangsoverleg 
 
Toegang ggz 

Uit de focusgroep met de medewerkers van de uitvoerende organisaties blijkt dat het wijkoverleg heel 
belangrijk is en goed loopt. De GGD krijgt bijvoorbeeld een melding van de Politie, en in het wijkoverleg 
sluiten Clup welzijn, MEE, Leviaan en de Zorgcirkel (ouderenzorg) ook aan. Daar worden afspraken 
gemaakt over wie wat oppakt. Medewerkers van uitvoerende organisaties waren wel verbaasd over de 
toevoeging van project waakvlam. In dit project is een gemeentelijke medewerker een tussenschakel 
wanneer de gemeente een signaal krijgt dat iemand mogelijk extra ondersteuning nodig heeft. Dan 
maken zij verbinding met het sociale wijkteam. Dat is één keer in de vier weken. En als er binnen die vier 
weken situaties ontstaan waarbij Leviaan of Zorgcirkel nodig is, dan zijn er korte lijntjes. Wijkagenten 
kunnen daar ook bij worden betrokken. Dit heet pilot waakvlam en betreft één medewerker, een 
voormalig Wmo-consulent. 

Volgens medewerkers van uitvoerende organisaties wordt er onderling al goed geschakeld, maar is het 
probleem meer de toegankelijkheid van de ggz. Daar stagneert het. Zeker als er indicaties moeten 
worden afgegeven. Vaak wordt dan gezegd “ze kunnen toch ook naar Clup Welzijn”. Ggz expertise is 
lastig in te brengen wanneer ggz (nog) niet geïndiceerd is, hoewel al duidelijk is dat er opgeschaald zal 
moeten worden naar ggz. Dan moet het eerst ingebracht worden in het FACT team, en die processen 
duren lang. In een aanvullend interview met een stakeholder van de FACT-teams wordt erkend dat er 
wachttijden zijn voor FACT-teams en dat het lastig is voldoende personeel te vinden dat ook blijft en niet 
als ZZP-er aan de slag gaat, wat de inzet van deze professionals (begeleiders en psychologen) bemoeilijkt. 
Ook geeft deze stakeholder aan dat juist in de regio Waterland de samenwerking in de wijk nog 
ingewikkeld is, doordat in deze regio’s de wijkteams zijn verwoven met welzijn, en daarmee minder 

 
21 Meldpunt & Advies Bijzondere Zorg - GGD Zaanstreek-Waterland (ggdzw.nl) 

https://www.ggdzw.nl/professionals/meldpunt-en-advies-bijzondere-zorg/
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zichtbaar dan in andere regio’s. Op wijkniveau wordt in Purmerend dus nog wel goede samenwerking 
tussen ggz, wijkteams en welzijn gemist.  

4.2 Inkomen en financiële ondersteuning in de wijk 
In de onderstaande paragrafen wordt ingegaan op de financiële situatie van cliëntparticipanten. Hierbij 
wordt in het bijzonder aandacht besteed aan cliëntparticipanten die zelfstandig wonen in de wijk. Aan 
de hand van een casus wordt ingezoomd op mogelijke knelpunten in (ondersteuning bij) financiën, ook 
vanuit stakeholderperspectief. 

4.2.1 Bron van inkomsten van cliëntparticipanten en (moeite met) rondkomen 
In de onderstaande tabel 6 wordt de bron van inkomsten van cliëntparticipanten in de wijk ten tijde van 
deze vierde meting weergegeven.  

   
Tabel 6. Bron van inkomsten participanten in de wijk bij vierde meting 

 
 
 

 

 

 

Bijna alle participanten geven aan dat zij financieel krap zitten en dat het puzzelen is om maandelijks 
rond te komen. Dit geldt ook voor de twee participanten met betaald werk. Eén van hen zit in een 
tijdelijke woning en geeft aan dat financiën een knelpunt zijn in haar zoektocht naar een woning. Vorig 
jaar overwoog zij een midden huurwoning. Nu geeft zij echter aan dat zij dit niet kan betalen. Veel 
interviews vonden plaats in de periode waarin vakantiegeld wordt uitgekeerd en verschillende 
participanten noemen dit als een welkom extraatje. Dit illustreert dat participanten elke maand net 
kunnen rondkomen en weinig financiële flexibiliteit hebben. 

In deze meting valt op dat een rookverslaving een grote impact heeft op in hoeverre participanten 
financieel rond kunnen komen. Enkele participanten geven aan recentelijk gestopt te zijn met roken 
omdat zij het niet meer konden betalen. Ook zaken als vervoer naar dagbesteding, werk of 
vrijwilligerswerk kunnen een kostenpost zijn die een grote impact heeft op de mate waarin participanten 
rond kunnen komen. In de volgende paragraaf bespreken we de ondersteuning die participanten 
ontvangen bij het voeren van de financiën.   

  

Bron van inkomsten Aantal 
participanten  

Inkomen uit loondienst 2 (15%) 
Gemeentelijke uitkering 2 (15%) 
Uitkering vanuit UWV 8 (61%) 
Uitkering, onduidelijk welke 1 (8%) 
Totaal 13 (100%) 
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4.2.2 Ondersteuning bij financiën   
Tabel 7 illustreert of en welke ondersteuning participanten ontvangen bij hun financiën.  

Tabel 7. Ondersteuning bij financiën cliëntparticipanten die zelfstandig wonen bij vierde meting 
Financiële ondersteuning Aantal 

participanten  
Geen financiële ondersteuning 4 (31%) 
Ondersteuning door informeel netwerk 1 (8%) 
Budgetcoach 1 (8%) 
Budgetbeheer 1 (8%) 
Bewindvoering 6 (46%) 
    Waarvan binnen Wsnp     1 (8%) 
Totaal 13 (100%) 

Ongeveer de helft van de participanten heeft bewindvoering. Bij participanten die zelfstandig wonen is 
dit relatief minder vaak in het kader van de Wsnp.  

Jonas heeft zijn schuldsaneringstraject ongeveer een jaar geleden afgerond en doet zijn financiën nu zelf. 
Hij krijgt hierbij ondersteuning van zijn moeder: Ik doe het in principe helemaal zelf, alleen mijn moeder 
helpt me wel enorm. Ze houdt dingetjes bij in een kasboekje en zo. We kunnen dus samen bij het 
kasboekje via Google Docs. Andere participanten kiezen ervoor om na afronding van hun 
schuldsaneringstraject de bewindvoering aan te houden. Dit heeft meestal te maken met een gevoel van 
veiligheid en/of gemak: Ja, ik houd het constant, want anders gaat het weer mis en daar heb ik ook geen 
zin in. Deze bevinding komt overeen met andere regio’s waarin dit onderzoek wordt uitgevoerd. 

Over het algemeen zijn participanten tevreden met hun bewindvoerder en kunnen zij af en toe om iets 
extra’s vragen als ze dat nodig hebben. Dit wordt door hen gewaardeerd. Er zijn echter ook participanten 
die uitdagingen ervaren in het contact met deze en andere instanties.  

4.2.3 Uitdagingen in contact met instanties en organisaties 
Enkele cliëntparticipanten lopen op verschillende manieren aan tegen uitdagingen in het contact met 
instanties waar het hun financiën betreft. Hieronder lichten we de casus van Dave uit. 

Casus Dave: knellende armoederegelingen 
In de vorige rapportage werd de casus van Dave besproken. Hij was toen recentelijk uitgestroomd 
vanuit de maatschappelijke opvang naar een zelfstandige woning op eigen naam. In de periode vlak 
na uitstroom had Dave geen begeleiding en hij heeft toen een kleine schuld opgebouwd. Hij heeft 
destijds zelf aan de bel getrokken waarna maatschappelijk werk betrokken is geraakt. Sindsdien heeft 
hij budgetbeheer, waarmee hij tevreden is:  

Af en toe kan ik wat extra’s aanvragen. Ik heb er wel zicht over, hoor. Er is nu 800 euro extra 
gekomen voor stroom geloof ik. Daar mag ik dan niet aankomen […] Ergens is het misschien 
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wel wijs ook, want ik geloof dat ik er wel in zou graaien: ‘Ik heb het nu nodig en dan los ik dat 
later wel weer op’. Het is het ene gat vullen met het andere gat. 

Dave vertelt echter dat door de energietoeslag van 800 euro de Voedselbank is stopgezet, omdat deze 
toeslag beschouwd wordt als spaarbudget. Dave geeft aan het niet zo erg te vinden dat de 
Voedselbank stop is gezet, omdat zijn vriezer nog vol ligt en hij het vervelend vond om daar altijd op 
een vaste dag te moeten zijn. 

 
De casus van Dave illustreert dat armoedevoorzieningen elkaar in sommige gevallen kunnen bijten. 
Gemeentelijke stakeholders herkennen het verschijnsel dat aanvragen bij de Voedselbank afgewezen 
worden omdat strikte indicaties qua draagkracht gehanteerd worden. De gemeente is met de 
Voedselbank in gesprek om, in het licht van de inflatie, meer maatwerk toe te passen bij de toekenning. 
Gemeentelijke stakeholders geven tegelijkertijd echter aan dat de energietoeslag niet meegerekend 
wordt als draagkracht. De gemeente signaleert daarnaast dat er momenteel meer aanvragen 
binnenkomen bij de Voedselbank. Dit leidt eveneens tot een discussie over wiens verantwoordelijkheid 
de armoedeproblematiek is die de Voedselbank adresseert. 
Gemeentelijke stakeholders benoemen dat de Voedselbank eigenlijk niet nodig zou moeten zijn, en dat 
daarop beleid gemaakt dient te worden. De gemeente probeert hiertoe op dit moment in te zetten op 
flexibiliteit in toekenning van armoedevoorzieningen. Gemeentelijke stakeholders geven aan dat zij het 
gevoel hebben dat zij op dit moment voldoende in handen hebben om in te zetten bij financiële 
problemen of moeite met rondkomen. Dit zijn echter enkel allemaal voorzieningen voor de korte 
termijn, zoals maatwerkbudget en kledingverstrekking. Over de langere termijn hebben zij zorgen.  

Daarnaast komen de thema’s autonomie, regie en inzicht bij verschillende cliëntparticipanten naar voren 
met betrekking tot financiën. In de eerste rapportage van dit onderzoek (Boesveldt et al., 2019) kwam 
naar voren dat met name cliëntparticipanten vanuit een BW-voorziening graag eerder betrokken worden 
bij het beheren van hun financiën. Ook in deze meting blijkt dit een aandachtspunt.  

Leon is recentelijk uitgestroomd vanuit een BW-voorziening naar een zelfstandige woning. Hij vertelt ons 
dat hij op dit moment 30 euro per week leefgeld krijgt: Ja, dat is te kort om van rond te komen. Daar kan 
ik shag van kopen, meer niet […] Ik mag op vrijdagmiddag naar de Voedselbank en dan heb ik de hele 
week te eten. Wat in deze casus opvalt is het lage bedrag dat deze respondent als leefgeld noemt, dit 
hebben wij niet eerder in interviews gehoord. Wanneer wij hiernaar vragen blijkt dat deze respondent 
niet weet wat er met zijn uitkering gebeurt nu hij na langdurig verblijf in een voorziening weer zelfstandig 
woont: Nee. Dat heb ik allemaal handen gegeven en ik weet niet wat het UWV besluit. Ik had wel een 
WIA, in het begin. Maar je krijgt een minimuminkomen, omdat je geen vaste woon- of verblijfplaats hebt. 
Het is voor hem onduidelijk of zijn uitkering omhoog gaat nu hij zelfstandig woont en hij lijkt geen inzicht 
te hebben gekregen in de verschillende regelingen die op zijn situatie van toepassing zijn.   

Enkele participanten ervaren dat zij niet gehoord worden door instanties. Zo vertelt Thimo, die 
momenteel in de maatschappelijke opvang verblijft, dat hij soms brieven krijgt over achterstallige 
betalingen. Hij neemt dan initieel zelf contact op met de instantie: En dan krijg je gewoon: nee. Dus 
[naam begeleider] een beetje geïrriteerd en boos, en dan stuurt hij een mail, en dan krijg je drie maanden 
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uitstel. In Thimo’s ervaring wordt hij direct weggeschoven: Maar ik heb die mensen nog niet één keer 
gesproken, ik heb mijn verhaal niet eens kunnen doen, waarom ik het niet kan betalen bijvoorbeeld. 
Thimo verliest hierdoor onnodig een stuk regie over zijn eigen financiën.  

Participanten vinden het regelmatig ook fijn om financiële zaken zoveel mogelijk uit handen te geven en 
hebben geen behoefte hierbij uitgebreid betrokken te worden. Vaak vertellen participanten dat zij hun 
inkomsten en uitgaven in kunnen zien in een app. 

4.3. Sociaal netwerk in de wijk 
De meeste participanten die in de wijk wonen zijn over het algemeen tevreden met hun sociale netwerk. 
Ze hebben contact met familie en/of vrienden. Er zijn echter ook participanten die momenteel niet 
zoveel sociale contacten hebben. Zo geeft Jens aan dat zijn sociale leven op een laag pitje staat omdat 
hij het druk heeft met werk en een cursus. Dit kwam ook in de vorige meting naar voren en destijds gaf 
hij aan dat hij hoopte meer balans te vinden tussen werk en sociale contacten. Dat is tot op heden nog 
niet gelukt. Gevraagd naar in hoeverre hij sociale contacten mist zegt hij: Enerzijds vind ik het wel goed 
zo, en anderzijds is het wel fijn dat je hier en daar contacten hebt en dat je weleens wat leuks doet.  

Zeker participanten die geen gestructureerde zinvolle daginvulling hebben noemen het belang van 
sociale contacten. Enkele participanten hebben een goede vriend of familielid die zij meermaals per 
week zien, wat structuur geeft aan hun dagelijks leven. Kelly spreekt over risicovolle sociale contacten, 
namelijk haar ex en een voormalige vriendin. Haar casus is besproken in 4.1.  
 
Lindsay, die recentelijk is uitgestroomd vanuit een BW-voorziening, en die geen structurele zinvolle 
daginvulling heeft, noemt het opbouwen van sociale contacten op dit moment haar voornaamste doel. 
Zij gaat daarom naar een steunpunt in de buurt waar zij een aantal keer per week kan eten. Zij voelt zich 
daar steeds meer op haar gemak: Je groeit, de eerste paar keren had ik echt zoiets: ‘Wat doe ik hier?’ 
Hoefde ik ook niks te zeggen en nu kom ik binnen en het is: ‘Goedemiddag.’ Lindsay geeft aan dat haar 
woonbegeleider haar aanmoedigt om naar het steunpunt te gaan. Haar begeleider is de eerste keer 
meegegaan, maar Lindsay geeft aan dat het uiteindelijk vooral vanuit haarzelf komt: Dat ik dacht: 
‘misschien toch wel leuk om te proberen’. Het komt niet één, twee, drie helaas, maar het is wel fijn. De 
wens tot meer sociale contacten komt bij Lindsay vanuit haarzelf en zij heeft het zelf als belangrijk thema 
aangekaart in het contact met haar begeleiding. Het feit dat de begeleiding de eerste keer meegaat naar 
een nieuwe activiteit zoals het steunpunt is voor Lindsay drempelverlagend. De volgende paragraaf 
behandelt ervaringen met zinvolle daginvulling.  
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4.4 Zinvolle daginvulling in de wijk 
Tabel 8 laat de zinvolle daginvulling van participanten die zelfstandig wonen zien. 

Tabel 8. Zinvolle daginvulling participanten in de wijk 
Zinvolle daginvulling Aantal participanten  
Betaald werk 2 (15%) 
Dagbesteding 3 (23%) 
Geen structurele daginvulling 8 (62%) 
Totaal 13 (100%) 

Het valt in tabel 8 op dat vrij veel participanten nog steeds geen structurele zinvolle daginvulling hebben. 
Alle participanten in de wijk zonder daginvulling hebben al vanaf het begin van het onderzoek geen 
dagbesteding (dus ook als ze toen nog in MOBW zaten). De twee nieuwe participanten die zijn 
uitgestroomd uit BW en nu dus in wijk wonen hebben geen daginvulling. Van de vijf cliënt-participanten 
die vanuit MO zijn uitgestroomd naar een zelfstandige woning hebben twee arbeidsmatige dagbesteding 
via Reakt en drie hebben geen (vrijwilligers)werk of dagbesteding. Degenen die geen (vrijwilligers)werk 
hebben, zijn wel in contact met een w&i consulent, of via UWV in zicht.  

Sommige cliëntparticipanten die zelfstandig wonen en geen zinvolle daginvulling hebben benoemen dat 
zij hier op dit moment geen behoefte aan hebben. Zo zegt Dave dat hij er nog niet klaar voor is om weer 
aan het werk te gaan: Op deze manier is het leven gehaast, als ik nu weer een bedrijf erbij begin, dan flip 
ik weer door, dat weet ik zeker. Zijn consulent bij de gemeente geeft hem de ruimte om rustig te wennen 
aan zijn nieuwe woning. Dave spreekt niet over andere mogelijkheden voor zinvolle daginvulling zoals 
dagbesteding of vrijwilligerswerk. Kelly zit al een aantal jaren in een re-integratie traject gekoppeld aan 
de WIA-uitkering en heeft nog geen passend werk gevonden. 

De twee participanten die recentelijk zijn uitgestroomd naar een zelfstandige woning geven allebei aan 
dat zij op dit moment bezig zijn met het zoeken naar passende daginvulling. Lindsay gaat binnenkort 
starten met dagbesteding en oriënteert zich op ervaringsdeskundigheid. Leon geeft aan op zoek te zijn 
naar passend vrijwilligerswerk: Maar ik wil wel de geschikte plek zoeken waar ik thuis ben. Hij zoekt 
momenteel zelf op vacaturesites voor vrijwilligers en geeft aan geen behoefte te hebben aan 
ondersteuning hierbij.  

4.4.1 Mogelijke knelpunten met betrekking tot zinvolle daginvulling 
Aan de hand van de casus van Jonas bespreken wij de mogelijke knelpunten met betrekking tot passende 
zinvolle daginvulling. Hierbij wordt zowel het cliënt- als het stakeholdersperspectief uitgelicht.  

Casus Jonas: zoektocht naar passende daginvulling 
Jonas (<35 jaar) doet dit jaar voor de vierde keer mee aan het onderzoek. Ten tijde van de eerste 
meting verbleef hij in de maatschappelijke opvang, hij was kort daarvoor ook gestopt met zijn 
universitaire studie wegens ziekte. Inmiddels woont hij ruim twee jaar naar volle tevredenheid in een 
zelfstandige woning in Purmerend. Hij heeft goed contact met de buren en is blij met zijn sociale leven. 
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Jonas heeft woonbegeleiding vanuit Leviaan, waarmee hij tevreden is, en behandeling vanuit het 
FACT-team. In het FACT-team verliest hij echter, vanwege regelmatige personeelswisselingen, steeds 
meer vertrouwen.  

Ten tijde van de vorige onderzoeksmeting was Jonas vanwege depressieve gevoelens in 
dagbehandeling, wat structuur gaf aan zijn leven. Hij zei daarover destijds: Nu ben ik fulltime weer 
bezig. Dat helpt ook. Dus ik heb gewoon dag- en nachtritme, zelfs in de weekenden sta ik gewoon op 
tijd op. Ik lig niet meer de hele dag in bed. Hij ervaarde toekomstperspectief en was met een jobcoach 
bezig in de zoektocht naar passend werk. 

Dit jaar vertelt Jonas dat hij het afgelopen jaar twee keer is gestart met betaald werk, waarop hij 
zelfstandig heeft gesolliciteerd. Beide keren is hij binnen een paar maanden gestopt omdat het werk 
hem zwaar viel en hij last had van angst. Het ontbreken van passende behandeling ziet hij als één van 
de redenen waarom het tot nu toe nog niet is gelukt om langere tijd te werken: Ik ben wel zelfstandig 
genoeg, maar bijvoorbeeld de medicatie wordt zomaar levenslang gegeven. Maar therapie dat is voor 
zes weken, misschien acht weken, misschien twaalf, en dan wordt je weer in de vrije wereld gelaten. 

Jonas wil graag werken en hij baalt ervan dat het tot nu toe niet gelukt is. Jonas vertelt dat hij bij het 
UWV is goedgekeurd, waardoor hij nu geen Wajong- maar een bijstandsuitkering heeft. Hierdoor 
heeft hij weinig mogelijkheden om bijvoorbeeld een opleiding te doen. In het verleden heeft Jonas 
universitair gestuurd, maar doordat hij ziek werd heeft hij zijn studie niet afgerond. Hij heeft contact 
gehad met een leerwerkbedrijf in de regio, maar het aanbod sluit niet aan op zijn wensen: 

Ze hebben me in het groen gegooid. Dan zit ik, met alle respect, met bepaalde mensen waar 
ik niet mee om kan gaan. Wat gewoon een heel ander niveau is. Dan zit ik me de hele dag daar 
te vervelen, moet ik een beetje gaan schoffelen. Dan denk ik: "Jeetjemina, is dat mijn leven 
geworden?" Ik bedoel, als ik hovenier zou willen worden dan had ik dat wel eerder gekozen. 
Dat is geen succesverhaal, daar word ik nog depressiever van. 

Jonas gaat binnenkort kennismaken met een jobcoach vanuit de BW-aanbieder en hoopt snel 
passende daginvulling te vinden. 

Hoewel Jonas toekomstperspectief ervaarde in de periode dat hij nog in dagbehandeling was, heeft hij 
sindsdien meerdere negatieve ervaringen gehad met het opstarten van zinvolle daginvulling. Het valt de 
onderzoekers op dat in zijn traject weinig ruimte lijkt te zijn voor meer brede oriëntatie en ontwikkeling, 
hoewel dat gezien zijn leeftijd en eerdere opleiding wel wenselijk kan zijn. Jonas geeft aan dat hij graag 
werk zou vinden dat meer aansluit op zijn wensen en eerdere opleidingsniveau. Deze oriëntatie kan 
bijvoorbeeld ook bestaan uit vrijwilligerswerk. Jonas is nog niet bekend met buurthuizen of welzijnswerk 
in de buurt en heeft nooit kennisgemaakt met het wijkteam.  

Een stakeholder uit een regiogemeente herkent dat sommige bewoners tussen wal en schip kunnen 
vallen met betrekking tot job coaching en het traject richting passende daginvulling. Daarnaast 
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benadrukken stakeholders het belang van werk rustig opbouwen en zo werken aan wederzijdse 
vertrouwdheid. 

Niet-gemeentelijke stakeholders herkennen dat er soms weinig passend aanbod is. Het aanbod in de 
regio Waterland op het gebied van dagbesteding, vrijwilligerswerk en leer-werkplekken is gering. 
Desalniettemin zien stakeholders dat er gezocht wordt naar mogelijkheden:  

 Ik vind zelf dat de gemeente Purmerend er wel heel coulant in is. Als het gaat om: hoe kunnen 
we ervoor zorgen dat hij [bewoner] in het 'kunnen' komt? Is er een passende scholing? Die denkt 
daar wel in mee. Alleen meteen aan de slag, een ervaringsplek of iets met vrijwilligerswerk is best 
wel lastig. Dus we zijn wel met elkaar aan het kijken wat we deze mensen dan kunnen bieden. 

Een niet gemeentelijke stakeholder benoemt dat het doen van vrijwilligerswerk een plek kan zijn om te 
werken aan structuur en ritme. Dit kan ook negatieve ervaringen voorkomen: Hoe groot is dan [als een 
baan niet slaagt] de teleurstelling? Dan kun je die mensen beter eerst […] werkritme laten opbouwen en 
dan laten uitstromen naar Werkom. Want dan is het in veel gevallen veel succesvoller. In het geval van 
Jonas is dit tot nu toe niet gebeurd. 

Gemeentelijke stakeholders geven aan dat er meer mogelijkheden zijn voor Jonas dan beschreven in 
deze casus en dan hij wellicht ervaart. Zij refereren naar een mogelijk IPS-traject22 dat vanuit één van de 
begeleidende partijen opgestart zou kunnen worden. Een niet-gemeentelijke stakeholder geeft aan dat 
er op dit moment gesprekken plaatsvinden om IPS regionaal ook in te zetten voor mensen met een 
uitkering vanuit de Participatiewet.  

Ervaren barrières hierin kunnen taal of het over- of onderschatten van de mogelijkheden en 
vaardigheden zijn. In de volgende paragraaf wordt ingegaan op sociale inclusie in de wijk. 

4.5 Sociale inclusie in de wijk  
In de volgende paragrafen wordt ingegaan op sociale inclusie aan de hand van de interviews met 
cliëntparticipanten en de focusgroepen en interviews met stakeholders. In de Regiovisie en aanpak 
2022-2027 Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang voor de regio Waterland wordt sociale 
inclusie uitgelicht als kernelement in de visie. Sociale inclusie wordt hier gedefinieerd als: ondersteuning, 
bescherming en begeleiding [die] zoveel mogelijk in de eigen sociale omgeving van mensen plaatsvindt 
en gericht is op herstel en zelfredzaamheid (p. 11). Een eigen plek wordt gezien als voorwaarde voor 
sociale inclusie. Elders in de tekst over sociale inclusie wordt benadrukt dat de ambulantiseringstransitie 
ook acceptatie vanuit de maatschappij, de buurt en van gemeentelijke bestuurders vraagt. 

 
22 IPS staat voor Individuele Plaatsing en Steun, zie voor meer informatie: https://www.trimbos.nl/kennis/ggz-erkende-
interventies/individuele-plaatsing-en-steun/ 
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4.5.1. Cliëntperspectief op contact met de buurt en inclusie in de wijk 
Van de dertien participanten die zelfstandig wonen geven vier participanten expliciet aan regelmatig 
leuk contact te hebben met buren. De overige participanten geven niet expliciet aan behoefte te hebben 
aan (intensiever) contact met de buren. Overwegend voelen zij zich thuis in de wijk. 

Enkele participanten hebben echter ook minder goede ervaringen. Eén participant heeft in het verleden 
in een regiogemeente nare ervaringen met buren, hij is blij dat hij nu een woning heeft in Purmerend en 
afstand heeft tot zijn voormalige gemeente. Eén participant, wiens casus werd besproken in hoofdstuk 
3.1, geeft aan discriminatie en stigmatisering in de wijk te ervaren: 

Toen ik in dit appartement geplaatst werd, werd ik gewoon behandeld als een ggz cliënt. In dit 
specifieke dorp, daar ben ik nu achter, bestaan er achterhaalde ideeën over het stigma op 
psychische ziekten waar ik de afgelopen twee jaren mee worstel, in mijn eigen appartement, 
terwijl ik probeer te integreren in de wijk […] Iemand had me een zachte landing moeten geven 
bij de verhuizing naar een wijk. 

Een derde participant die sinds ruim een jaar zelfstandig woont vertelt dat de politie bij hem langs is 
geweest in verband met vermoedens over wiet kweken, die ongegrond bleken te zijn. Hij vermoedt dat 
een buurman een melding heeft gemaakt: Waarschijnlijk heeft één van de buren toch gebeld. Dan ga je 
iedereen een beetje scheef aankijken: ‘Was jij het? Wie was het?’ Hij geeft aan dat hij verder goed contact 
heeft met de buren: Dat is het meest erge ervan eigenlijk. Recht in je gezicht lachen ze, maar achter je 
rug bellen ze de politie. Dit incident lijkt bij hem enige spanning in het contact met zijn buren te hebben 
veroorzaakt, hij voelde zich gecontroleerd. Gezien deze ervaringen is het van belang wat stakeholders, 
verwantwoordelijk voor het uitvoeren van sociaal-inclusief beleid, aangeven met betrekking tot 
interventies en veranderingen ten aanzien van sociale inclusie.  

4.5.2 Stakeholdersperspectief op inclusie in de wijk 
Aangegeven wordt dat één van de instrumenten die al enkele jaren wordt ingezet om inclusie in de wijk 
te bevorderen het incorporeren van expertise over de geestelijke gezondheidszorg en psychische 
problematiek in de wijkteams is, door medewerkers bemoeizorg. Zoals in paragraaf 4.1 beschreven, is 
er behoefte aan betere toegankelijkheid van ggz expertise voor inwoners in de wijk. Wachttijden voor 
een intake zijn nu erg lang en bij beslissingen over op- of afschalen is in sommige gevallen deze expertise 
ook een gemis.  

Dit jaar is daarnaast een nieuwe pilot gestart waarbij er een functie ‘waakvlam’ is gecreëerd die aan de 
hand van meldingen door wijkmanagers of wijkagenten in de database van de gemeente kan kijken of 
iemand ‘in beeld’ is en die indien nodig partijen betrekt bij de casus. Een gemeentelijke stakeholder 
vertelt hierover: Een waakvlam is juist een mooi persoon om al die lijntjes weer met elkaar te verbinden, 
en dus ook een woningcorporatie, te vertellen wie er nou eigenlijk betrokken zijn. Stakeholders zijn niet 
onomwonden enthousiast over deze pilot. Enkele niet-gemeentelijke stakeholders geven aan dat zij het 
gevoel hebben dat dit werk al door bemoeizorg wordt gedaan. Zij hebben het idee dat projecten die zich 
richten op preventie ten koste gaan van specialistisch zorgaanbod: We weten elkaar al te vinden, het zit 
gewoon heel goed ingebed. Alleen het doorzetten naar zorg is lastig. Volgens hen is het voornaamste dat 
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geaddresseerd moet worden om eventuele overlast in de wijk tegen te gaan het adresseren van 
wachtlijsten voor specialistische zorg. 

Sociale inclusie gaat ook over acceptatie door de maatschappij en buurtbewoners, zoals ook in de 
Regiovisie benoemd wordt. Hierin is niet alleen een rol weggelegd voor professionals richting 
buurtbewoners die ambulante ondersteuning ontvangen. Stigmabestrijding is van belangrijk om sociale 
inclusie in de wijk te bevorderen. Dit dient zich te richten op bewoners alsook op professionals en 
bestuurders. Een niet-gemeentelijke stakeholder geeft aan dat zij geen voorstander is van 
ambulantisering vanwege de belasting die dit op de wijk kan leggen. Dit illustreert dat er ook onder 
professionals nog winst te behalen valt op het gebied van acceptatie en inclusie van psychische 
diversiteit. Een gemeentelijke stakeholder uit een regiogemeente geeft aan dat stigmabestrijding ten 
tijde van de coronacrisis van de agenda is verdwenen, maar dat het nu weer meer aandacht vraagt.  

     Belangrijkste punten met betrekking tot wonen in de wijk 
 

• Vanuit cliënt-perspectief zijn er inmiddels positieve ervaringen met wonen in de wijk met 
ambulante ondersteuning. Een deel van de cliënten ervaart echter wel een gebrek aan 
integraliteit in de hulpverlening. Er zijn casussen die tussen wal en schip vallen, vooral door 
wachttijden bij ggz en onvoldoende zicht op iemand die contact afwijst. 

• FACT-teams ervaren eveneens een tekort aan en veel wisselingen in personeel. Dit leidt tot 
lange wachttijden. Een zorg ligt er vanuit het FACT ook bij de toename van het aantal 
begeleiders en psychologen dat ZZP’ers wordt, waardoor ambulante teams onderbezet zijn. 

• Leviaan geeft daarentegen aan ambulante teams wel op formatie te hebben. 
• Regiogemeenten bemerken een tekort aan beschikbaar ambulant personeel met kennis op 

het gebied van uitstroom uit AOP of Leviaan. Ook ligt hier een zorg inzake dekking voor 
reistijd van zorgprofessionals naar de regiogemeente. 

• Ook centrumgemeente Purmerend ziet hoe ambulant BW-aanbod nog in de steigers staat.  
 

• Bijna alle cliëntparticipanten hebben momenteel maandelijks moeite met rondkomen. 
Ongeveer de helft van de participanten heeft bewindvoering, zij zijn hiermee over het 
algemeen tevreden. 

• Verschillende armoederegelingen kunnen elkaar soms in de weg zitten. De gemeente zet 
hierbij in op meer flexibiliteit in het licht van de hoge inflatie.  

• Autonomie en inzicht in financiën is in sommige gevallen een aandachtspunt. Soms geven 
cliëntparticipanten financiën zoveel mogelijk uit handen, in andere gevallen verliezen 
participanten onnodig een stuk regie. 

• Het (verder) opbouwen van een sociaal netwerk is bij enkele cliëntparticipanten die 
zelfstandig wonen een aandachtspunt. 

• Opvallend veel participanten hebben geen zinvolle daginvulling (36% van totaal, 62% van 
participanten die wonen in de wijk). Gering aanbod alsook mogelijk onvoldoende bekendheid 
of tijdige inzet van instrumenten als IPS-trajecten lijken hierin een rol te spelen. 
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• Cliëntparticipanten geven overwegend aan zich thuis te voelen in de wijk. In enkele gevallen 
ervaren participanten stigma of moeilijkheden in contact met buurtbewoners. Er lijkt nog 
ruimte voor implementatie van het uitgangspunt van sociale inclusie en acceptatie vanuit de 
maatschappij, de buurt en van gemeentelijke bestuurders. 

• De Purmerendse ‘waakvlampilot’ heeft signalering en regie om verschillende partijen aan 
elkaar kan verbinden als doel. Deze pilot wordt door niet-gemeentelijke stakeholders 
gemengd ontvangen, daar zij van mening zijn dat dit al voldoende gebeurt en dat met name 
ingezet moet worden op het verminderen van de ggz wachtlijsten. 
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5. Conclusie, discussie en aanbevelingen  
 
Ter beantwoording van de hoofdvraag, ‘wat is bestuurlijk nodig in de regio Waterland voor de 
cultuuromslag/innovatie naar zelfstandig en zo inclusief mogelijk wonen?’ is voor deze vierde meting 
het recent verschenen beleid van gemeenten in deze regio bestudeerd. Om te begrijpen hoe de 
processen om dit beleid ten uitvoering te brengen sinds 2019 verloopt, hebben wij tussen juni en oktober 
2022 voor de vierde keer 25 interviews afgenomen bij cliënten en 5 focusgroepen met gemeentelijke en 
niet-gemeentelijke stakeholders. De belangrijkste hoofd- en discussiepunten (zwarte bullets) worden 
hier besproken, zoals deze in de interviews aan de orde zijn gekomen en die een aanvulling dan wel 
verdieping vormen op de punten van de eerste meting 2019. Ronde, doorzichtige bullets, beschrijven de 
hierop aansluitende discussiepunten en aanbevelingen.  

Belangrijkste punten over gerichtheid op preventie van instroom en voorbereiding op uitstroom in 
MO en BW-voorzieningen  
Toegang 

● AOP in 2022 positieve ervaringen met actieve voortrajecten in kader van wachtlijstbeheer. Ook 
nazorg geïntensiveerd in 2022 tot max zes maanden met goede zorg voor warme overdracht 
als meer nodig is. 

● Gezamenlijke toegang MO en wachtlijstbeheer geeft meer inzicht, o.a. in het signaal vanuit  
AOP om uit te breiden van 12 naar 18 bedden nachtopvang. Regiogemeenten zijn graag meer 
betrokken bij het wachtlijstbeheer. 

○ In een andere bij ons onderzoek betrokken regio Den Bosch, wordt het aantal plekken 
MO afgebouwd en hebben afspraken tussen gemeente en wooncorporatie ervoor 
gezorgd dat personen die anders gebruik zouden maken van MO binnen een maand. In 
de tussentijd kan gebruik worden gemaakt van hotelcapaciteit. Passende ambulante 
ondersteuning wordt hierbij geboden.    

● MO blijkt onder invloed beperkt toegankelijk. Dakloze cliënten melden zich daarom niet altijd  
en professionals hebben beperkt zicht op aantallen. 

○ Het lijkt als regio goed kennis te nemen van de landelijk werkinstructie van het VNG voor 
de toegang tot de MO. Hierin is de eerste opvang de verantwoordelijkheid van de 
gemeente van melding als er een acute noodzaak bestaat. Deze bestaat als: a. er geen 
opvang mogelijk is in het eigen netwerk; b. er geen andere alternatieven aanwezig zijn 
én c. de betrokkene onvoldoende in staat is zich op eigen kracht te handhaven in de 
samenleving. Met de onder B genoemde alternatieven wordt volgens de UvA niet de 
tijdens focusgroepen benoemde ‘onder een brug of in een boot’ of andere gemeente 
(Amsterdam) bedoeld. 

● Een aantal BW-cliëntparticipanten heeft vanwege incidenten gerelateerd aan middelengebruik 
geen passende plek binnen de regio Waterland en verblijft tijdelijk elders.  

○ Aanbeveling: werken aan integraal aanbod voor mensen met dubbele of triple 
diagnose (psychiatrie, verslaving en lvb) blijft nodig, zodat buiten regionale 
verhuizingen niet meer nodig zijn.  
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○ Een methodiek als Housing First zou uitkomst bieden voor deze doelgroep. Housing 
First richt zich bij uitstek op personen met complexe problematiek en herhaalde 
dakloosheid (Tsemberis & Eisenberg, 2000; Tsemberis, 2011). De methodiek wordt in 
een aantal regio’s in Nederland nu succesvol ingezet, soms onder een andere naam 
zoals Eerst een Thuis (Utrecht) Onderzoek bewonerservaringen Living Lab Utrecht – 
nienkeboesveldt.com. In de regio Waterland is de methodiek nog niet beschikbaar. In 
Purmerend zijn er wel gesprekken over. De focus is nu eerst op woonplekken. Er is op 
dit moment geen aanbieder die Housing First begeleiding aanbiedt. Zie ook 
Expertisecentrum - HVO-Querido (hvoquerido.nl), Housing First Nederland en Housing 
First onderzoek modelgetrouwheid en effecten - Trimbos-instituut 

Verblijf 
● MO-cliëntparticipanten zijn opnieuw tevreden over verblijf, begeleiding en ervaren onderlinge 

steun. Een taalbarrière kan zorgen voor onvoldoende begeleiding en perspectief. 
○ Het gesignaleerde probleem van taalbarrière wordt breed onderkend. Op Tolk voor 

GGZ-zorg (zoschakeltueentolkin.nl) is meer informatie te vinden. 
● BW-cliënten werken aan doelen, maar deze zijn niet persé gericht op uitstroom. Gemeentelijke 

stakeholders zien ook historisch verklaringen in barrières voor uitstroom.  
○ Gemeentelijke instrumenten voor sturing op de uitstroom en ambulantisering zijn 

bijvoorbeeld targets te stellen als financier, met gevolgen als die targets niet gehaald 
worden. Cliëntenuitkomsten kunnen baat hebben bij een zekere verzakelijking van 
afspraken tussen gemeente en zorgaanbieder.  

● Tevredenheid van BW-cliënten kan onder druk komen te staan door personele wisselingen en 
tekort in ambulante woonbegeleiders en FACT-medewerkers. Deze tekorten bemoeilijken ook 
voor professionals de integraliteit van zorgaanbod.   

○ Het door verschillende partijen aangegeven gebrek aan ggz-zorg vraagt om een 
gezamenlijke aanpak vanuit de gemeenten en de preferente zorgverzekeraar. 

● Leviaan vormt aantal panden voor groepswonen om naar panden met zelfstandige studio’s 
zonder gemeenschappelijke ruimte. Redenen hiervoor zijn de ambulantiseringsopgave en 
verandering van doelgroep: minder geschikt voor groepswonen. Dit lijkt een aanzet tot meer 
passend aanbod in de regio. 

○ De UvA volgt deze ontwikkeling met interesse. Naar Fins voorbeeld kan overwogen 
worden zelfstandige, permanente woonstudio’s te creëren.  

 
Participatie 
● MO-cliënten hebben werkervaring, en willen op termijn weer aan het werk. Op dit moment 

participeert het grootste deel in dagbestedingsactiviteiten.  Aanbod wordt soms als te beperkt 
ervaren. De opstap naar betaald werk is volgens cliënt-participanten vanuit het huidige aanbod 
lastig te maken. 

● Participatie voor BW-cliënten is deels passend, deels wordt uitdaging gemist evenals  gerichtheid 
op toeleiding naar betaald werk. BW-cliënten blijken niet altijd goed op de hoogte van 
mogelijkheden binnen de betreffende uitkeringen. 

https://nienkeboesveldt.com/index.php/onderzoeksregios-en-rapportages/herstel-bij-bewoners-living-lab-utrecht/
https://nienkeboesveldt.com/index.php/onderzoeksregios-en-rapportages/herstel-bij-bewoners-living-lab-utrecht/
https://hvoquerido.nl/expertisecentrum/
https://housingfirstnederland.nl/
https://www.trimbos.nl/kennis/maatschappelijke-opvang/housing-first-onderzoek-modelgetrouwheid-en-effecten/
https://www.trimbos.nl/kennis/maatschappelijke-opvang/housing-first-onderzoek-modelgetrouwheid-en-effecten/
https://www.zoschakeltueentolkin.nl/tolk-voor-ggz-zorg
https://www.zoschakeltueentolkin.nl/tolk-voor-ggz-zorg
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○ De aanbeveling is aan bestaande regelingen actief bekendheid te (blijven) geven. 
○ Stakeholders van uitvoerende organisaties op terrein van participatie brengen in de 

vorige meting de verarming van participatie aanbod nog in verband met de afschaffing 
van de wet sociale werkvoorziening, waardoor sociale werkplaatsen geen nieuwe 
werknemers meer konden aannemen. In plaats daarvan zou het opnemen van mensen 
met een langere afstand tot de arbeidsmarkt in reguliere banen een stimulans geven 
aan hun inclusie en participatie, was het idee achter de participatiewet. Berichtgeving 
uit 2018 rapporteert ook over het signaal vanuit de sector dat mensen niet aan een baan 
komen: Sociale werkplaatsen op de rand van de afgrond: ‘de rek is eruit’ - Zembla - 
BNNVARA 

● Traject van zinvolle daginvulling kan fasen kennen van terugval en herstel.   
 
Financiën 

• Relatief meer participanten die in een MO- of BW-voorziening verblijven ontvangen een 
gemeentelijke uitkering. 

• Een groot deel van de MO/BW participanten heeft bewindvoering, vaak ook in het kader van 
de Wsnp. 

Belangrijkste punten met betrekking tot uitstroom in de woningmarkt 
• Cliënten noemen als voorwaarde voor ambulantisering passende begeleiding. Voorstanders van 

ambulantisering, welke in deze regio in de meerderheid zijn, noemen dat verblijf in een 
voorziening ontwrichtend kan zijn. Tegenstanders van ambulantisering maken zich zorgen over 
eenzaamheid en afstand tot begeleiding. 

o Aanbeveling: Cliënt-perspectieven op ambulantisering tonen onder meer de angst voor 
eenzaamheid na uitstroom. Dit illustreert het belang van aandacht voor sociale 
contacten en zingeving bij ondersteuning richting eventuele uitstroom, evenals de 
opties tot gemengd of geclusterd zelfstandig wonen. 

• Participanten die uitstromen vanuit Leviaan gaven aan dat uitstroom geen groot thema was in 
de begeleiding. 

• Participanten in AOP geven aan dat er verwacht wordt dat zij zelf stappen zetten richting 
uitstroom, zoals inschrijven in andere regio’s. Zij zijn niet positief over tijdelijke woningen en 
verblijven liever langer in AOP, zodat zij minder verhuizen. Het merendeel van de participanten 
blijft liever in de regio van herkomst.  

o Voorwaarden zoals inschrijven in andere regio’s lijken een oplossingen voor een acuut 
woonprobleem, maar creëert nieuwe problemen voor iemand die eigenlijk de regio niet 
wil verlaten. Wonen is meer dan alleen een ruimte ter beschikking hebben. Nabijheid 
van sociaal netwerk en bekendheid van omgeving zijn voor de meeste mensen 
belangrijke pijlers van welzijn. Voor de meeste mensen is een verhuizing één van de 
meest stressvolle en impactvolle gebeurtenissen in een leven. Wanneer dan ook 
verwacht wordt dat iemand naar een ander deel van het land verhuist, wordt daar nog 
extra stress aan toegevoegd. Om dit te voorkomen blijven mensen wellicht langer in 
ongewenste, kwetsbare woonsituaties. 

https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/sociale-werkplaatsen-op-de-rand-van-de-afgrond-de-rek-is-eruit
https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/sociale-werkplaatsen-op-de-rand-van-de-afgrond-de-rek-is-eruit
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o In dit onderzoek zien wij hoe cliënten en ook stakeholders aangeven dat cliënten de 
verblijfsduur in tijdelijke zorgvoorzieningen zoals het AOP of bij Leviaan inzetten, om de 
benodigde inschrijfduur voor een corporatiewoning op te bouwen. Dit kan als gevolg 
hebben dat zorgplekken onvoldoende beschikbaar zijn voor personen met een 
zorgvraag voor wie deze plekken nodig zijn (zie ook hierboven de gevraagde uitbreiding 
plekken AOP). 

• De tijdelijke woningen in Purmerend hebben gezorgd voor de gewenste doorstroom in het AOP. 
Tegelijkertijd zijn er zorgen over het moment waarop de tijdelijke huurcontracten aflopen. 
Stakeholders herkennen de zorgen die cliëntparticipanten uiten over de tijdelijkheid van 
huurcontracten en de huidige locatie. 

o Wij zien in dit onderzoek ook hoe personen met een wachttijd van 11 jaar gevraagd 
wordt zich te oriënteren op een andere regio. Nieuwe regels waarin frequent reageren 
leidt tot een betere plek op de wachtlijst, maken het wellicht wel mogelijk om met 11 
jaar in aanmerking te komen voor een woning. Gaat nieuw systeem helpen bij 
ellenlange wachttijd voor sociale huurwoning? (nos.nl) 

• Sociaal beheer vanuit AOP bij de tijdelijke woningen draagt bij aan de leefbaarheid en het imago 
van de tijdelijke woningen. 

o Interessant kan zijn te onderzoeken wat er nodig is om de tijdelijkheid van deze 
woningen af te halen. 

• In prestatieafspraken zijn geen aparte afspraken vastgelegd met betrekking tot mensen die 
uitstromen vanuit intramurale voorzieningen zoals MO/BW. De afspraken worden gekenmerkt 
door vrijblijvendheid.  

o In de meerderheid van de overige gemeenten die deelnemen aan studies vanuit de UvA, 
gelden specifieke uitstroom regelingen voor cliënten MO en BW naar 
corporatiewoningen met zicht op een permanent huurcontract in deze.   

• AOP is in gesprek over toewijzing van een groot aantal woningen zodat zij in kunnen zetten op 
‘Wonen eerst’ en preventie. Leviaan is in gesprek over toekenning van zes sociale huurwoningen 
per jaar voor uitstroom, en is nog meer zoekende in het vormgeven van ambulantisering. 

• Na verblijf in een voorziening in een andere gemeente mogen mensen terugkeren naar de 
gemeente van herkomst, ook als dit verblijf langer dan twee jaar is. Mogelijk is deze regel in 
enkele regiogemeenten onvoldoende uitgewerkt, waardoor mensen niet altijd terug verhuizen 
naar de regiogemeente van herkomst. 

• Wooncirkels zoals Leviaan deze ziet, kennen als voordelen dat kwetsbare cliënten dichtbij de 
voorziening begeleid kunnen worden. Een huidig nadeel is dat nieuwe woningen binnen de cirkel 
niet specifiek beschikbaar worden gesteld, waardoor cliënten het risico lopen te moeten 
verhuizen als het beter met hen gaat, in plaats van dat het huurcontract op naam van de cliënt 
gezet kan worden. Leviaan is nog op zoek naar afspraken met woningcorporaties om na 
beëindiging van ambulante ondersteuning bij één cliënt, weer door te kunnen met een andere 
woning/cliënt, zodat er voldoende geclusterde woningen blijven om voldoende verblijfsplekken 
over te houden en de ondersteuning daarmee ook vanuit wooncirkels te kunnen blijven bieden. 

o Het lijkt met name van belang dat er in deze regio een keus wordt gemaakt door 
gemeente wooncorporatie en Leviaan inzake wooncirkels. Wanneer wooncirkels het 

https://nos.nl/artikel/2460096-gaat-nieuw-systeem-helpen-bij-ellenlange-wachttijd-voor-sociale-huurwoning
https://nos.nl/artikel/2460096-gaat-nieuw-systeem-helpen-bij-ellenlange-wachttijd-voor-sociale-huurwoning
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beleid zijn, dan dienen barrières met risico’s op client- en organisatieniveau uit de weg 
te worden genomen. Geldt er een ander beleid (duidelijke afspraken in 
beleidsdocumenten als prestatieafspraken) dan moet hiervoor worden gekozen.    

     Belangrijkste punten met betrekking tot wonen in de wijk 

• Vanuit cliënt-perspectief zijn er inmiddels positieve ervaringen met wonen in de wijk met 
ambulante ondersteuning. Een deel van de cliënten ervaart echter wel een gebrek aan 
integraliteit in de hulpverlening. Er zijn casussen die tussen wal en schip vallen, vooral door 
wachttijden bij ggz en onvoldoende zicht op iemand die contact afwijst. 

• FACT-teams ervaren eveneens een tekort aan en veel wisselingen in personeel. Dit leidt tot lange 
wachttijden. Een zorg ligt er vanuit het FACT ook bij de toename van het aantal begeleiders en 
psychologen dat ZZP’ers wordt, waardoor ambulante teams onderbezet zijn. 

• Leviaan geeft daarentegen aan ambulante teams wel op formatie te hebben. 
• Regiogemeenten bemerken een tekort aan beschikbaar ambulant personeel met kennis op het 

gebied van uitstroom uit AOP of Leviaan. Ook ligt hier een zorg inzake dekking voor reistijd van 
zorgprofessionals naar de regiogemeente. 

• Ook centrumgemeente Purmerend ziet hoe ambulant BW-aanbod nog in de steigers staat. 
o (opnieuw) Het door verschillende partijen aangegeven gebrek aan ggz-zorg vraagt om 

een gezamenlijke aanpak vanuit de gemeenten en de preferente zorgverzekeraar. 
o Minder afhankelijkheid van begeleiding zou georganiseerd kunnen worden door 

bijvoorbeeld meer inzet op lotgenotengroepen. 
 

• Bijna alle cliëntparticipanten hebben momenteel maandelijks moeite met rondkomen. 
Ongeveer de helft van de participanten heeft bewindvoering, zij zijn hiermee over het algemeen 
tevreden. 

• Verschillende armoederegelingen kunnen elkaar soms in de weg zitten. De gemeente zet hierbij 
in op meer flexibiliteit in het licht van de hoge inflatie.  

• Autonomie en inzicht in financiën is in sommige gevallen een aandachtspunt. Soms geven 
cliëntparticipanten financiën zoveel mogelijk uit handen, in andere gevallen verliezen 
participanten onnodig een stuk regie. 

• Het (verder) opbouwen van een sociaal netwerk is bij enkele cliëntparticipanten die zelfstandig 
wonen een aandachtspunt. 

• Opvallend veel participanten hebben geen zinvolle daginvulling (36% van totaal, 62% van 
participanten die wonen in de wijk). Gering aanbod alsook mogelijk onvoldoende bekendheid of 
tijdige inzet van instrumenten als IPS-trajecten lijken hierin een rol te spelen. 

o In andere regio’s wordt in inkoopcontracten meer ruimte gemaakt voor begeleiding naar 
participatie toe (bijvoorbeeld regio Den Bosch, zie bijvoorbeeld Boesveldt et al. 2022).   

o Personen met een uitkering zijn vaak huiverig voor de financiële gevolgen van weer gaan 
werken na een uitkering. Hiertoe is DiVoSa in 2019 het project “Simpel Switchen” 
gestart. Door middel van kennisverspreiding, leren van ervaringen en uitwisseling 
hierover tussen gemeenten, inwoners en samenwerkende organisaties wordt gewerkt 
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aan het overbruggen van de complexiteit van het systeem van uitkeringen (Boesveldt, 
Mulder & Doorman, 2022). 

• Cliëntparticipanten geven overwegend aan zich thuis te voelen in de wijk. In enkele gevallen 
ervaren participanten stigma of moeilijkheden in contact met buurtbewoners. Er lijkt nog ruimte 
voor implementatie van het uitgangspunt van sociale inclusie en acceptatie vanuit de 
maatschappij, de buurt en van gemeentelijke bestuurders. 

• De Purmerendse ‘waakvlampilot’ heeft signalering en regie om verschillende partijen aan elkaar 
kan verbinden als doel. Deze pilot wordt door niet-gemeentelijke stakeholders gemengd 
ontvangen, daar zij van mening zijn dat dit al voldoende gebeurt en dat met name ingezet moet 
worden op het verminderen van de ggz wachtlijsten. 

o De casus van Kelly (pagina’s 35-36, 43-44) roept echter de vraag op of er inderdaad geen 
behoefte is aan een waakvlamcontact. In andere onderzochte regio’s ziet de UvA de 
waakvlam als een manier om minimaal contact te houden, na afschaling van begeleiding.   

 
 
 
  



Rapportage 2022, vierde meting, Regio Waterland        Universiteit van Amsterdam 
 

 
55 

 

Literatuurlijst     
 
Boesveldt, N.F., Kuijpers, M. & Bochem, M. (2019). Rapportage Voorkomen Terugval Utrecht. 
Geraadpleegd via Rapportage-2019-Voorkomen-Terugval-Utrecht.pdf (nienkeboesveldt.com) 
 
Boesveldt, N., Mulder, J. & Doorman, S. (2022). Ambulantisering en regionalisering in Beschermd 
Wonen en Maatschappelijke Opvang in de regio Meierij en Bommelerwaard, vierde meting. 
Amsterdam: AISSR-UvA. 
Boesveldt-e.a-2022-Rapportage-vierde-meting-MO-BW-Regio-Meierij-en-Bommelerwaard.pdf 
(nienkeboesveldt.com) 

Boesveldt, N.F.,  Veen, C. van der, Mulder, J. & Hintzbergen, L. (2021). Ambulantisering en 
regionalisering in Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang – regio Waterland, derde meting. 
Regio Waterland – nienkeboesveldt.com 
 
Boesveldt, N., Reijngoud, R.,  & van der Star, M. (2021). Beschermd Wonen en Maatschappelijke 
Opvang in de regio Den Haag, tweede meting. Amsterdam: AISSR-UvA. 
Boesveldt-e.a.-2022-Rapportage-2021-Tweede-Meting-Onderzoek-Ambulantisering-Regionalisering-
MO-BW-Regio-Den-Haag.pdf (nienkeboesveldt.com) 
 

Bronnen prestatieafspraken 

Edam-Volendam 2022- 2026 https://www.wooncompagnie.nl/media/3001/prestatieafspraken-
volendam-edam-2022-2026-jaarschijf-2022-4-2-2022-def.pdf 

Landsmeer 2022-2026 https://www.groot-waterland.nl/wp-
content/uploads/2022/06/Coalitieprogramma-gemeente-Landsmeer-2022-2026_18-06-
2022.pdfWaterland 2025 https://www.waterland.nl/sites/default/files/Vastgestelde-woonvisie-
Waterland-2025.pdf 

Purmerend 2017 - Woonvisie Purmerend 2019 tot heden 
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR624709/1# 
 
Purmerend 2021-2024 https://www.rochdale.nl/fileadmin/user_upload/Prestatieafspraken-
Purmerend-2021-2024.pdf 
 
CROW-KpVV en Ruimte voor Lopen. (2021). Inzicht in acceptabele loopafstanden. Geraadpleegd via: 
https://www.fietsberaad.nl/Kennisbank/CROW-publicatie-Inzicht-in-acceptabele-
loopafstand?URLReferrer=searchtext%3dacceptabele%2bloopafstanden%26sort%3d0%26aliaspath%3
d%252fKennisbank 
 

https://nienkeboesveldt.com/wp-content/uploads/2020/04/Rapportage-2019-Voorkomen-Terugval-Utrecht.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://nienkeboesveldt.com/index.php/onderzoeksregios-en-rapportages/regio-waterland/
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://www.wooncompagnie.nl/media/3001/prestatieafspraken-volendam-edam-2022-2026-jaarschijf-2022-4-2-2022-def.pdf
https://www.wooncompagnie.nl/media/3001/prestatieafspraken-volendam-edam-2022-2026-jaarschijf-2022-4-2-2022-def.pdf
https://www.groot-waterland.nl/wp-content/uploads/2022/06/Coalitieprogramma-gemeente-Landsmeer-2022-2026_18-06-2022.pdf
https://www.groot-waterland.nl/wp-content/uploads/2022/06/Coalitieprogramma-gemeente-Landsmeer-2022-2026_18-06-2022.pdf
https://www.groot-waterland.nl/wp-content/uploads/2022/06/Coalitieprogramma-gemeente-Landsmeer-2022-2026_18-06-2022.pdf
https://www.waterland.nl/sites/default/files/Vastgestelde-woonvisie-Waterland-2025.pdf
https://www.waterland.nl/sites/default/files/Vastgestelde-woonvisie-Waterland-2025.pdf
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR624709/1
https://www.rochdale.nl/fileadmin/user_upload/Prestatieafspraken-Purmerend-2021-2024.pdf
https://www.rochdale.nl/fileadmin/user_upload/Prestatieafspraken-Purmerend-2021-2024.pdf
https://www.fietsberaad.nl/Kennisbank/CROW-publicatie-Inzicht-in-acceptabele-loopafstand?URLReferrer=searchtext%3dacceptabele%2bloopafstanden%26sort%3d0%26aliaspath%3d%252fKennisbank
https://www.fietsberaad.nl/Kennisbank/CROW-publicatie-Inzicht-in-acceptabele-loopafstand?URLReferrer=searchtext%3dacceptabele%2bloopafstanden%26sort%3d0%26aliaspath%3d%252fKennisbank
https://www.fietsberaad.nl/Kennisbank/CROW-publicatie-Inzicht-in-acceptabele-loopafstand?URLReferrer=searchtext%3dacceptabele%2bloopafstanden%26sort%3d0%26aliaspath%3d%252fKennisbank


Rapportage 2022, vierde meting, Regio Waterland        Universiteit van Amsterdam 
 

 
56 

 

Lee, B. A., Tyler, K. A., & Wright, J. D. (2010). The new homelessness revisited. Annual Review of 
Sociology, 36, 501. 
 
Padgett, D. K. (2020). Homelessness, housing instability and mental health: making the connections. 
BJPsychological Bulletin, 44 (5), 197-201.   

Regio Waterland (2019). Regiovisie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2019-2022.  
Regiovisie en aanpak beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2019-2022 (overheid.nl) 
Regio Waterland (2022). Regiovisie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2022 en verder.  
Nog niet gepubliceerd. 
 
Tsemberis, S. & Eisenberg, R.F. (2000). Pathways to housing: supported housing for street-dwelling 
homeless individuals with psychiatric disabilities. Psychiatric Services 51(X): 487–493. 
 
Tsemberis, S. (2011). Housing first: The pathways model to end homelessness for people with mental 
illness and addiction manual. European Journal of Homelessness, 5(2), 235-240. 
 
Overheid. Nationaal Actieplan Dakloosheid Eerst een Thuis | Rapport | Rijksoverheid.nl 
 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten. (2018). Vijf Vuistregels voor Thuis in de Wijk. Geraadpleegd 
van https://vng.nl/sites/default/files/180226_a4_vuistregels_thuisindewijk.pdf   
 
 

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR624451/1
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/11/30/nationaal-actieplan-dakloosheid-eerst-een-thuis
https://vng.nl/sites/default/files/180226_a4_vuistregels_thuisindewijk.pdf


Rapportage 2022, vierde meting, Regio Waterland        Universiteit van Amsterdam 
 

 
57 

 

Bijlagen 
 
Bijlage 1.  
Tabel 9. Uitkomsten van het beleid in cijfers 
Uit de beschikbare informatie komt het volgende beeld naar voren, samengevat in Tabel 9. 
 

   Jaartal Nederland Regio Beemster Edam-Volendam Landsmeer Purmerend Waterland 

Inwoners¹ (sept. 2020)   17.461.543 156.949 10.018 36.216 11.558 81.774 17.383 

% voorraad sociale 
huursector (vgl. doelgroep 
sociale huurwoning) ¹ 

2012  

2013  

2014  

2015  

2016  

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

31.0  

30.7  

30.5 (.87) 

30.2 (.86) 

29.9 (.85) 

29.6 (.85) 

29.6 (.85) 

29.4 

29.1 

28.8 

29.5 

29.3 

29.2 

29.1 

28.3 

28.1 

28.1 

 

 

23.9 

20.5 

19.8 

20.4 (1.04) 

20.2 (1.04) 

20.0 (1.01) 

19.2 (.98) 

18.6 

* 

 

18.215 

17.2 

17.3 

17.5 (1.00) 

17.2 (.97) 

17.0 (.96) 

16.8 (.95) 

16.7 

17.0 

16.9 

17.2 

27.1 

27.1 

27.1 (.96) 

27.5 (.92) 

27.2 (.88) 

27.2 (.85) 

26.5 

26.5 

26.3 

26.3 

36.2 

35.9 

35.9 (1.03) 

35.9 (1.00) 

34.5 (.99) 

34.3 (.98) 

34.5 

33.4 

32.6 

32.7 

26.7  

26.3  

26.0 (1.10) 

25.6 (1.08) 

25.9 (1.07) 

26.1 (1.09) 

25.9 

25.8 

25.5 

25.2 
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   Jaartal Nederland Regio Beemster Edam-Volendam Landsmeer Purmerend Waterland 

% huishoudens met 
betaalrisico in 
corporatiewoningen¹ 

2014  

2015  

2016  

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

14.1 

14.9 

12.2 

12.0 

16.4 

 

10.8 

11.4 

12.9 

10.2 

9.5 

12.8 

 

9.0 

14.5 

13.0 

11.5 

13.2 

 

11.8 

14.6 

11.4 

10.7 

12.5 

9.7 

7.7 

8.5 

10.6 

8.9 

9.3 

11.6 

9.5 

8.5 

12.2 

13.3 

10.3 

9.5 

13.3 

11.0 

8.2 

8.1 

9.1 

7.8 

7.0 

9.2 

8.6 

6.4 

Netto schuld per inwoner 
(€)¹ 

2013  

2014  

2015  

2016  

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

1.823 

1.892 

1.915 

1.903 

1.971 

2.029 

2.037 

1.914 

1.904 

1.910 

1.658 

1.141 

950 

1.085 

1.029 

308 

283 

148 

137 

87 

1.798 

1.521 

784 

367 

585 

3.273 

3.412 

3.404 

3.427 

3.416 

104 

43 

- 

- 

56 



Rapportage 2022, vierde meting, Regio Waterland        Universiteit van Amsterdam 
 

 
59 

 

   Jaartal Nederland Regio Beemster Edam-Volendam Landsmeer Purmerend Waterland 

Huisuitzettingen 2009 

2010 

2011 

2012  

2013  

2014  

2015  

2016  

2017 

2018 

2019 

2020  

2021 

- 

- 

- 

- 

6.480 

6.980 

5.900 

5.550 

4.800 

3.700 

    07  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 

27 

- 

17 

14 

 

 

 

 

12 

82 

12 

2 

 

8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Briefadressen (vgl. aantal 
aanvragen) 

2019 

2020 

2021 

2022 

 

 

 

 

  

 

     69 - 

2 (4)⁶ 

137 

Nog onbekend 

10  
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   Jaartal Nederland Regio Beemster Edam-Volendam Landsmeer Purmerend Waterland 

Cliënten BW (Wmo: 
verblijf en opvang 

2016  

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

34.995 

34.055 

42.905 

    11    

 

 

 

  

 

 

93 

93 

 

35 

  

Aantal aanmeldingen 
MO 3 

2016  

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

 30.500     11 12  360 

361 

338 

309 

307 

 

133 
voortrajecten, 
99 op wachtlijst 

13 



Rapportage 2022, vierde meting, Regio Waterland        Universiteit van Amsterdam 
 

 
61 

 

   Jaartal Nederland Regio Beemster Edam-Volendam Landsmeer Purmerend Waterland 

Uitstroom MO 3 

(uitstroom buiten de regio 
2018: 14; 2019: 8) 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

 

 

  3 

- 

5 

8 

5 

3 

149 

159 

45 

44 

Volgens Esther 
47/ volgens 
aop: 65 

2 

3 

Beschikbare gestelde 
(contingent) woningen 
voor uitstroom 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

  

 

 

 

 

      

 

 

0 

  

 

 

-5 

16 

24 

11 

8 
814 

1216 

12 

  

1 CBS/WSW - Lokale Monitor Wonen (2019). In 2022: https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/dashboard/bouwen-en-wonen 
2  Waarvan in 2017: 3 wegens huurschuld, 9 wegens overlast/wietteelt/woonfraude. In 2018: 8 wegens huurschuld, 0 wegens overlast/ wietteelt/ 

woonfraude.  Bron: Gemeente Purmerend. Cijfers 2009-2012 afkomstig uit: Monitor Stedelijk Kompas Trimbos Instituut 2013. Woningcorporatie 
Rochdale geeft voor 2019 aan dat er zes aanzeggingen tot ontruiming zijn gedaan in Purmerend (vanwege huurachterstand), waarvan één ontruiming 
daadwerkelijk is doorgegaan.  

3 Bron: Jaarverslag AOP 2019 https://www.opvangcentrumpurmerend.nl/wp-content/uploads/2020/09/Jaarverslag-2019.pdf. Herkomstgemeente 
onbekend.  

4 Alleen cijfers 2019 Rochdale, nog niet Eigen Haard (grootste corporatie Landsmeer) 
5 Er zijn in 2019 geen woningen specifiek voor deze doelgroep beschikbaar gesteld. Er zijn in 2019 wel 4 woonurgenties verleend. Mogelijk waren 

hieronder ook uitstromers MO/BW maar dat is niet geregistreerd. Wel geeft woningcorporatie Rochdale aan dat in 2019 dat 11,1% van Rochdale’s 

https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/dashboard/bouwen-en-wonen
https://www.opvangcentrumpurmerend.nl/wp-content/uploads/2020/09/Jaarverslag-2019.pdf
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verhuringen in Landsmeer “mensen met zorg” betreft. De definitie van Rochdale voor mensen met zorg is: uitstroom maatschappelijke opvang, 
beschermd wonen, sociaal-medische urgentie en/of intermediaire verhuringen (via zorginstellingen) voor cliënten met zorg. Waarschijnlijk betreft dit 
grotendeels bewoners van zorg-appartementen boven een verpleeghuis in Landsmeer maar mogelijk ook uitstroom MO/BW. Grootste coöperatie Eigen 
Haard geeft aan in Landsmeer geen verhuringen “mensen met zorg” te hebben. Kanttekening daarbij: het woningbezit van Eigen Haard is groter maar 
betreft vooral eengezinswoningen; weinig woningen geschikt voor eenpersoons bewoning. 

6 Briefadres regeling in Landsmeer is ingegaan vanaf 2020. In 2020 zijn er 4 aanvragen gedaan waarvan er 2 zijn toegewezen. 
7 0 zover bekend bij gemeente Edam-Volendam 
8 Gemeente Waterland geeft aan dat wordt geprobeerd te voorkomen dat personen hun huis uit worden gezet. Naar eigen inschatting wordt dit jaarlijks 

vier huisuitzettingen voorkomen.  
9 Gemeente Edam-Volendam geeft aan dat van de zes personen met briefadres het eigenlijke adres bij de gemeente niet bekend is.  
10 Gemeente Purmerend beheert ook de briefadressen voor de gemeente Waterland.  
11 De Gemeente Edam-Volendam geeft aan dat de Gemeente Purmerend informatie over cliënten BW en MO heeft. 
12 De Gemeente Landsmeer geeft aan dat meldingen bij de MO in Purmerend niet door de gemeente Landsmeer worden bijgehouden, maar dat de 

gemeente Purmerend dit wel bijhoudt. De gemeente Landsmeer schat in dat dit twee personen per jaar betreft.   
13 De Gemeente Waterland geeft aan dat de gemeente Purmerend weet wie zich vanuit Waterland meldt bij de MO in Purmerend.  
14 De Gemeente Purmerend geeft aan voor jongeren nog extra te hebben kunnen bemiddelen. In 2019 heeft dit negen extra (jongeren-) woningen 

opgeleverd en in 2020 elf.  
15  Op basis van https://purmerend.nl/sites/default/files/2021-11/woningmonitor_2021_beemster_purmerend.pdf. Beemster is als gemeente niet terug  

te vinden op waarstaatjegemeente.nl. Beemster valt vanaf januari 2022 officieel onder gemeente Purmerend. 
16  Inclusief vier voor Odion, doelgroep buiten de scope van dit onderzoek. 
*Voorraad corporatiewoningen in verhouding tot doelgroep sociale huurwoning: “Het aantal corporatiewoningen met een huurprijs onder de liberalisatiegrens 
gedeeld door het aantal huishoudens in de doelgroep toewijzing sociale huurwoning. Een huishouden behoort tot de doelgroep toewijzing sociale huurwoning 
indien het belastbaar huishoudinkomen lager is dan € 39.874 (prijspeil 2016). Het betreft alle huishoudens die woonachtig zijn in een huurwoning.”  
*Huishoudens met betaalrisico in corporatiewoningen: “Een huishouden heeft een betaalrisico indien het netto besteedbaar inkomen te laag is om aan alle 
uitgaven te voldoen. De uitgaven van een huishouden bestaan uit woonlasten en overige uitgaven. De woonlasten zijn samengesteld uit de netto huurprijs, de 
kosten voor energie- en watergebruik en de uitgaven aan openbare lichamen. De overige uitgaven zijn bepaald in overleg met het Nibud en hebben betrekking 
op het bedrag dat huishoudens minimaal moeten uitgeven om in de basisbehoeften (voeding, etc.) te voorzien.”  
 *% goedkope scheefwoners in corporatiewoningen: “Er is sprake van goedkope scheefheid indien het belastbaar huishoudinkomen hoger dan of gelijk aan € 
39.874 is en het huishouden gehuisvest is in een woning met een huurprijs lager dan of gelijk aan de liberalisatiegrens (€ 710,68).” 

https://purmerend.nl/sites/default/files/2021-11/woningmonitor_2021_beemster_purmerend.pdf
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Tabel 10 Zinvolle daginvulling cliëntparticipanten vierde meting 
Zinvolle daginvulling Aantal participanten  
Betaald werk 3 (12%) 
Vrijwilligerswerk 1 (4%) 
Dagbesteding 7 (28%) 
Dagbesteding binnen voorziening 5 (20%) 
Geen structurele daginvulling 9 (36%) 
Totaal 25 (100%) 

 
Tabel 11 Bron van inkomsten cliëntparticipanten vierde meting 

Bron van inkomsten Aantal participanten  
Inkomen uit loondienst 3 (12%) 
Gemeentelijke uitkering 9 (36%) 
Uitkering vanuit UWV 11 (44%) 
Uitkering, onduidelijk welke 2 (8%) 
Totaal 25 (100%) 

 

Tabel 12 Ondersteuning bij financiën cliëntparticipanten vierde meting 
Ondersteuning bij financiën Aantal 

participanten  
Geen ondersteuning bij financiën 6 (24%) 
Ondersteuning door informeel netwerk 2 (8%) 
Budgetcoach 1 (4%) 
Budgetbeheer 1 (4%) 
Bewindvoering 13 (52%) 
    Waarvan binnen Wsnp23 24  
Formele ondersteuning, kader 
onduidelijk 

    4 (16%) 
1 (4%) 

Onduidelijk 1 (4%) 
Totaal 25 (100%) 

 
Factsheets eerdere metingen 
Teamoverzicht 
 

 
23 Wsnp staat voor Wet schuldsanering natuurlijke personen. 
24 In de interviews is niet altijd duidelijk in welk kader participanten bewindvoering hebben en of hieraan een Wsnp-traject 
verbonden is. Mogelijk zijn er nog meer participanten die Wsnp-bewindvoering hebben, maar waarbij dit in het interview niet 
duidelijk is geworden. 



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-
werpen ‘preventie en herstel’, ‘in- en uitstroom van MO en BW’, en ‘regionalisering en samenwerking’:

Ambulantisering en regionalisering van maatschappelijke opvang en 
beschermd wonen in de regio Waterland- rapportage 2019

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 verlopen. Voor deze eerste rapportage zijn medio 2019 24 gemeentelijke 
stakeholders van de centrum- en regiogemeenten geinterviewd, 15 niet-gemeentelijke 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 hebben geleid tot 
de volgende resultaten. Deze zijn hieronder samengevat op de onderwerpen ‘preventie en herstel’, ‘in- en 

uitstroom van MO en BW’, en ‘regionalisering en samenwerking’.

Preventie en herstel
De belangrijkste randvoorwaarden voor zelfstandig wonen in de wijk in de regio Waterland zijn: 
1. Voldoende en tijdig kunnen op- en afschalen van zorg door een structureel ingericht signaleringsnetwerk 

• Het sociaal wijkteam zou deze rol kunnen vervullen, mits het zijn zichtbaarheid verbetert en een meer 
outreachende aanpak hanteert. Hierdoor kunnen ook mensen met een zorgmijdend karakter vroegtijdig 
bediend worden. Cliënten zijn over het algemeen tevreden over het wijkteam wanneer zij hier begeleiding 
van ontvangen. In Waterland zijn cliënten echter nog veel onbekend met het sociaal wijkteam. 

• Financiële problematiek wordt nog onvoldoende tijdig gesignaleerd. Dit kan leiden tot verlies van de eigen 
woning. Eerder signaleren van huurschuld wordt door cliënten als belangrijk preventief middel gezien. 
Wanneer cliënten hulp bij financiën ontvangen zijn zij hier over het algemeen tevreden over. 

• Het is noodzakelijk dat met de ggd en de betrokken niet-gemeentelijke partners een eenduidige visie op 
bemoeizorg wordt ontwikkeld. Hierbij is het belangrijk dat de verdeling van verantwoordelijkheden en de 
wederzijds verwachte handelwijze goed worden uitgesproken. 

• Er is nog onvoldoende ggz-kennis bij medewerkers in de wijk. Toevoegen van deze expertise kan leiden tot 
een betere taakverdeling tussen de ggz en andere organisaties. 

2. Het organiseren van een sluitend vangnet  

• De aanpak van acute problematiek is nog onduidelijk, zowel voor gemeentelijke als niet-gemeentelijke 
partijen. Het is belangrijk dat ook bij acute zorg de samenwerking met de woningcorporaties wordt gezocht 
om woningverlies te voorkomen. 

• Er is nog onvoldoende crisisbereikbaarheid en -capaciteit. Ten tijde van deze rapportage wordt aan concrete 
verbeteringen gewerkt. 

3. Het realiseren van continuïteit van ondersteuning, woonruimte en omgeving.

• Continuïteit in dagbesteding, begeleiding en omgeving/netwerk is voor cliënten een belangrijke 
herstelfactor. 

• Cliënten geven aan dat een tijdelijke woning niet de voorkeur heeft, omdat dit onduidelijkheid voor de 
toekomst met zich meebrengt. 

• Ook wordt tijdig op- en afschalen benoemd als belangrijke voorwaarde.

4. Het betrekken van zowel wijkbewoners, als MO- en BW-voorzieningen bij de ambulantisering 

5. Het realiseren van genoeg aanbod (sociale huur)woningen voor de ambulantiseringsopgave 

• Als een van de grootste obstakels voor de ambulantisering wordt door zowel stakeholders als cliënten de 
druk op woningmarkt genoemd. Hierdoor moeten clienten lang op een woning wachten.

• Tijdelijke woonruimte is voor deze doelgroep niet altijd geschikt en vergroot de kans op terugval in 
dakloosheid. 



Gebruik van MO en BW-voorzieningen
M.b.t. instroom in-, uitstroom uit en de huidige voorraad aan MO en BW-voorzieningen in de regio 
Waterland constateren wij het volgende:

1. Het huidige aanbod BW is ontoereikend. Er is met name te weinig aanbod voor personen met een 
dubbele diagnose, verslavingsproblematiek en/of een licht verstandelijke beperking.

• Door de gemeente wordt Housing First voor de doelgroep ‘zware cliënten’ niet als mogelijkheid gezien, 
omdat ervan uit gegaan wordt dat deze doelgroep behoefte heeft aan een beschermd wonen setting 
waarin meer zorg wordt aangeboden. 

• Een Domus+voorziening, waartoe ten tijde van deze rapportage de mogelijkheden worden onderzocht, 
wordt gezien als een meer passende oplossing voor deze doelgroep.  

2. Cliënten geven aan het belangrijk te vinden dat er voldoende begeleiding is in de voorbereiding op 
uitstroom, en het succesvol vervolg hiervan: 

• Zij zijn overwegend tevreden over de continuïteit en afstemming van de ondersteuning die zij ontvangen.  

• Wel noemen clienten meer begeleiding te willen ontvangen gericht op het opbouwen van meer 
zelfvertrouwen en de nodige praktische vaardigheden om succesvol uit te stromen.

Regionalisering en samenwerking
Met alle deelnemers aan het onderzoek zijn de voornemens om de verantwoordelijkheden voor MO en BW  
te regionaliseren naar alle gemeenten in de regio Waterland besproken. Hieruit blijkt dat: 

1. Cliënten overwegend positief spreken over regionalisering en het idee dat zij in de eigen omgeving 
kunnen herstellen.

2. Alle gemeenten tevreden zijn met de afspraken om de huidige verdeling van taken tussen centrum- en 
regiogemeenten te handhaven met het oog op het huidige kennis- en voorzieningenniveau in centrum-
gemeente Purmerend en de schaalgrootte van de regio. 

• Regiogemeenten geven aan dat zij voornamelijk inzetten op preventie. Lokale middelen zouden echter 
nog beter kunnen aansluiten op het regionale aanbod. 

• De centrumgemeente spreekt de wens uit dat de regiogemeenten meer betrokkenheid tonen bij hun 
eigen burgers die in Purmerend in voorzieningen verblijven. 

• Het is voor regiogemeenten echter onduidelijk hoeveel van hun burgers in MO en BW in Purmerend 
verblijven. Dit maakt het gesprek over dit thema lastig. 

• Terugkeer naar de gemeente van herkomst een afspraak is in de regio, maar dat van feitelijke terugkeer 
volgens de centrumgemeente te weinig sprake is. Regiogemeenten geven aan dat terugkeer meestal 
niet mogelijk is door een tekort aan beschikbare sociale huurwoningen, waaruit het belang van inzet op 
preventie extra blijkt. 

3. Niet-gemeentelijke stakeholders onbenutte mogelijkheden zien om bovenregionaal aanbod te 
ontwikkelen. 

• Bij de uitvoerders bestaat de wens om op dit thema meer participatie door regiogemeenten te realiseren. 

4. Het maken van regionale prestatieafspraken over uitstroom vanuit MO/BW en preventie van 
huisuitzettingen zijn voorbeelden van samenwerking die zouden kunnen worden verkend.

 

Wij willen alle deelnemers hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan het onderzoek! 

Voor meer informatie mail: n.f.boesveldt@uva.nl

www.onderzoekmobw.socsci.uva.nl



Preventie van verblijf in de maatschappelijke opvang en/of 
beschermd wonen in de regio Waterland, 2020

Bij de tweede meting van dit vijfjarige onderzoek in
de regio Waterland staat het thema preventie
centraal.
Hiervoor spraken wij dit jaar voor de tweede keer met
19 cliënten met ervaringen in de maatschappelijke
opvang en beschermd wonen en 29 (niet-)
gemeentelijke stakeholders over hun ervaringen in
relatie tot preventie en vroegsignalering zowel aan de
voor- als achterkant van de opvang of BW.

Belangrijkste oorzaken voor dakloosheid in de regio

Verkoop van de 
woning door de 
verhuurder 

Scheidingen 
of verbroken 
relaties

Niet kunnen 
betalen van huur 
door financiële 
problematiek 

Uitgezet  uit 
woning van 
familie/kennissen 
vanwege conflict of 
ongewenste 
zwangerschap

Gesignaleerde kwetsbare doelgroepen in de regio

Personen 
(met 
onbegrepen 
gedrag) die 
overlast 
veroorzaken

(Jong)volwas-
senen die 
langdurig 
inwonen bij 
familie op 
leeftijd (al dan 
niet met grote 
zorgvraag) 

Mensen 
verblijvend 
in bootjes 
of buiten

Zorgmijdende 
personen 
(stellen geen 
hulpvraag of 
willen geen 
hulp)

Statushouders
(of mensen die 
de 
Nederlandse 
taal en sociale 
kaart niet 
eigen zijn)

Jonge 
vrouwen 
die 
zwanger 
raken



Preventie en vroegsignalering van dakloosheid 

• Het sociaal netwerk vormt een belangrijk vangnet voor kwetsbare 
inwoners in de regio. Het netwerk zorgt soms langdurig voor opvang en 
ondersteuning, en daarom is het in kaart brengen en (financieel) 
ondersteunen van deze mantelzorgers van groot belang voor een 
duurzaam vangnet

• Zichtbaarheid en laagdrempeligheid van sociale wijkteams blijft een 
aandachtspunt

• Hoewel de korte lijnen en het makkelijke schakelen in de regio als een 
voordeel en kracht wordt gezien, is er ook behoefte aan een meer 
zakelijke structuur van structurele onderlinge afspraken, overleggen en 
protocollen 

• Er is een duidelijke gezamenlijke ambitie, visie en uitvoer op het 
voorkomen van huisuitzettingen. Wel is er nog de wens vanuit de regio 
om in sommige gevallen nog eerder signalen van 
betalingsachterstanden te signaleren, ook de private huur- en koop 
sector zijn hierin belangrijk om mee te nemen 

Kennis en deskundigheid: meer samenwerking nodig 

Preventiemedewerker gemeente: “Dat is voor ons zo herkenbaar. Geen 
hulpvragen terwijl er alles is. Je beste vriendin komt zelfs elke dag bij je, zelfs daar 

zeggen ze het niet tegen. De schaamte is enorm.”

Aanbevelingen: 
• Het werken met resourcegroepen, als onderdeel van de

succesvolle R-ACT methode helpt bij de het behouden van
een steunend netwerk en ondersteunt hulpverleners bij het
netwerkgericht denken

• De meer projectmatige wijze waarop warme overdracht en
de overgang naar reguliere zorg op het moment voor
statushouders is georganiseerd, zou ook heel nuttig zijn
voor de doelgroep met een risico op dakloosheid.

• Het verdient de aanbeveling vroeg op huurachterstand te
acteren, het liefst al na één maand. Anders is het risico te
groot dat andere, minder goed te signaleren, schulden ook
zijn opgelopen.



Nazorg: voldoende woningen en
continuïteit van ondersteuning

• De urgentieregeling is niet voldoende om uitstroom uit de MO/BW te 
versnellen. Cliënten wachten lang of komen niet in aanmerking. In de 
regio zijn nog geen concrete koepelafspraken gemaakt tussen 
corporaties, aanbieders en gemeenten met betrekking tot het leveren 
van woningen voor uitstroom.

• Het vinden van een woning gaat nu vaak op initiatief van de cliënt of 
wordt per casus tussen de aanbieder en corporatie geregeld. Evenals in 
de eerste meting signaleren wij dat vooral cliënten die zelf een woning 
vinden terechtkomen in instabiele situaties met een verhoogt risico op 
terugval.

• Regionale samenwerking met betrekking tot uitstroom en nazorg is nog 
minimaal. Zowel bij het realiseren van een regionaal aanbod van 
woningen, als bij continuïteit van zorg wanneer iemand verhuist over 
gemeentegrenzen kunnen nog slagen gemaakt worden.

Aanbevelingen: 

• Stel een convenant op tussen corporaties, zorgaanbieders en de 
gemeente om uitstroom naast de urgentieregeling te bespoedigen. 
De gemeente kan een belangrijke regierol spelen in het stellen van 
kwantitatieve en kwalitatieve doelen.

• Zowel (boven) regionale samenwerking ten behoeve van het delen 
van informatie als het organiseren van regionale toegang tot 
voorzieningen kan mogelijk veel oplossen om tijdiger op de hoogte 
te zijn en preventieve middelen in te zetten. 

• Een structureel overleg kan behulpzaam in het elkaar leren kennen 
en belegen van vragen op structureel beleidsniveau. Ervaren wordt 
ook wel dat in theorie veel of misschien wel alles aanwezig is in de 
regio, maar dat vooral verbinding en samenwerking tussen 
verschillende onderdelen wordt gemist.

Benieuwd naar de gehele rapportage of andere casussen? 
Zie:  www.onderzoekmobw.socsi.uva.nl

James, bewoner beschermd wonen: “Ik wil mijn herstel afmaken, dat is dus 
gewoon weer op jezelf wonen, je eigen tokootje, lekker weer een baan en dat soort 

dingen, dat staat nu stil”

http://www.onderzoekmobwv.socsi.uva.nl/


.

Ambulantisering en regionalisering van de 
maatschappelijke opvang en beschermd wonen in de 
regio Waterland in 2021, derde meting
De focus van deze derde meting lag op de ervaringen met uitstroom door
cliënten MO/BW. Tussen juli 2021 en november 2021 is er met 51
beleidsmakers, professionals en cliënten gesproken over hun ervaringen met
MO/BW in deze regio. Hierin komen de volgende punten naar voren:

Uitstroom in de woningmarkt:

Huidige afspraken in 
de regio versnellen 
uitstroom uit MO/BW 
niet. 

Cliënten worden te laat 
aangemeld voor 
uitstroom en verblijven 
daardoor langer dan 
gewenst in MO/BW. 

Ook ziet de gemeente 
dat cliënten schrikken als 
ze moeten uitstromen.

Veel cliënten menen 
niet in aanmerking te 
komen voor 
bestaande 
uitstroomregelingen 
waardoor ze op eigen 
initiatief niet altijd 
terecht komen op 
geschikte plekken.

In de regio zijn 200 tijdelijke 
woningen opgeleverd. Voor 
cliënten geeft deze tijdelijkheid 
stress, onrust en een verhoogd 
risico op herhaald gebruik van 
opvang. Tijdelijke woningen 
bieden een oplossing, maar 
niet voor de kwetsbare 
groepen.

Aanbeveling: Maak meer (koepel)afspraken tussen corporaties, aanbieders en gemeenten over het 
benodigde en beschikbare contigent aan woningen voor uitstroom in uit zorginstellingen en wijs regierol toe.

Geïnterviewde BW cliënten hebben in bepaalde gevallen het gevoel ‘vast’ te zitten. Zij zien
hun kansen op uitstroom kleiner worden door woningkrapte, lange wachtlijsten en menen
geen aanspraak te kunnen maken op urgentie, terwijl dit wel mogelijk is.

Geïnterviewde MO cliënten zijn grotendeels wel uitgestroomd naar een permanente
zelfstandige woning en zijn tevreden over het tempo van uitstroom. Verbeterpunten liggen
in het tijdig opzetten van ambulante ondersteuning en de continuïteit van begeleiding.

Stagnatie in uitstroom onder cliënten die hier wel klaar voor zijn, kan schadelijk zijn voor
herstel. Cliënten die in een niet langer passende voorziening verblijven zien hierin zelf een
risico om terug te vallen in eerdere problematiek.

Vanuit BW worden wooncirkels met nabije 
‘omklap’-woningen en BW-ondersteuning 
gezien als mogelijkheid voor uitstroom. 
Woningcorporaties staan hier volgens BW 
welwillend tegenover, maar afspraken zijn nog 
niet rond. Gemeente ziet in wooncirkels kans 
voor meer samenwerking tussen partijen.

De UvA valt op dat deze wooncirkels niet specifiek 
bedoeld lijken voor de meer kwetsbare BW-cliënten. 
Hier ligt mogelijk ook een risico in het niet  
doorontwikkelen van ambulante BW-ondersteuning 
buiten wooncirkels, en de beperking van het 
accepteren van corporatiewoningen, alleen in de 
wooncirkel. 

In deze regio lijkt scherp zijn op aannamen in
het denken over BW vanuit organisaties,
cliënten zelf en buurtbewoners nodig (stigma
en zelfstigma).

Sven: Omdat mensen met psychische 
klachten en verslavingen moeilijk aan 
een huis komen, omdat ze niet 
geaccepteerd worden in de buurt.

Dave: Dat doet iets met je 
psyche, verhuizen, verhuizen.



Aanbevelingen:
• Verhoogd risico op terugval in dakloosheid na uitstroom gedurende de eerste drie jaar na uitstroom:

Aanbeveling vinger aan de pols te houden, bijvoorbeeld middels financiering van ‘waakvlam’-contact
met bekend begeleider.

• Maak lokaal ook duidelijk convenant tussen corporaties en gemeenten.
• Door met name BW-stakeholders wordt het belang benadrukt van wooncirkels om 

ambulantiseringsopgave te realiseren.
• Duidelijkheid nodig over wachtlijst voor uitstroom en tijdig aanvragen urgentie/contingent woning.
• Regie op structureel overleg tussen alle partijen nodig. 

Ambulante ondersteuning na uitstroom:

Cliënten geven aan dat voor succesvolle uitstroom de juiste begeleiding en
behandeling beschikbaar moet zijn, rekening houdend met de bestaande
moeite om een zorgvraag te stellen.

Geïnterviewde MO-cliënten 
zijn tevreden over 
begeleiding na uitstroom. 

Geïnterviewde BW-cliënten 
geven aan uitstroomgerichte 
ondersteuning te missen. 

Zowel gemeentelijke als niet-gemeentelijke stakeholders geven aan dat de uitstroom 
vanuit BW in de regio achterblijft. Hiervoor worden verschillende redenen genoemd:
• Druk op de woningmarkt (hoewel gemeentelijke stakeholders dus aangeven dat niet 

alle urgenties altijd door de BW-aanbieder worden benut)
• Verschil in visie op wanneer iemand klaar is voor uitstroom en of er tijdig is ingezet 

op het voorbereiden op uitstroom 
• Zeer veilige wegingscriteria bij de BW-aanbieder 
• Onvoldoende ambulante capaciteit. 

Uitstroom uit klinieken en MO/BW voorzieningen is structureel niet goed belegd, 
samenwerking verschilt tussen aanbieders, oplossingen op casusniveau.

Cliënten en stakeholders signaleren gebrek aan integraliteit op MO/BW: stagnatie 
in de keten en wachttijden verstoren continuïteit in aanbod aan cliënten.

Integraal en continu 
ondersteuningsaanbod worden door 
uitstromende cliënten belangrijk 
gevonden. Cliënten die zelf een 
woonplek zoeken, missen vaak 
ondersteuning na uitstroom. 

Stakeholders missen regie en overzicht 
op regionale samenwerking en 
bovenregionale samenwerking ten 
behoeve van specialismen als triple 
diagnose.

Gemeentelijke stakeholder: Het gaat mij 
stiekem niet zo zeer om het opstellen van die 
visie […], maar dat we vooral een netwerk 
hebben waarin we met elkaar gesprekken 
kunnen voeren.

Specialistische ondersteuning in de wijk is een belangrijk onderdeel bij uitstroom. 
Laagdrempelig wijkgericht werken krijgt veel aandacht en sociale wijkprofessionals 
zijn inzetbaar voor begeleidingsvragen. Zichtbaarheid van de sociale 
wijkprofessional is echter nog niet verbeterd. Financiële begeleiding is beschikbaar, 
en de gemeente zet ook in op armoedepreventie, zorg en veiligheid en met een 
steunnetwerk mantelzorgers.

Jens: Ik ben helemaal niet van het 
iedere keer weer andere gezichten, 
want dan kan ik ook niets opbouwen. 



Landen in de wijk en de weg naar passende 
dagbesteding:

Uitstroom uit MO-BW is een impactvolle gebeurtenis. Een zachte landing in de
wijk kan gemaakt worden door ondersteuning van sociaal netwerk, de buurt,
sociale wijkteams, buurthuizen en andere wijk-initiatieven.

Belangrijk dat samenwerking met partijen wordt opgestart voordat cliënt 
naar de wijk verhuist. 

Specifieke GGZ kennis is cruciaal 
als onderdeel van passende 
ambulante ondersteuning. Welzijn 
en BW zijn beide aanwezig in de 
wijk, maar mengen nu nog niet 
goed.

Begeleiding kan een belangrijke 
rol spelen in het (weer) leggen van 
sociale contacten die gestoeld zijn 
op gelijkwaardigheid. 

Passende, uitdagende daginvulling bevordert duurzaam herstel. Het vergroot de leefwereld,
geeft een dagelijks ritme/structuur en zorgt voor het leggen van sociale contacten.

Jonas: Nu ben ik weer full-time bezig, dat helpt 
ook. Ik heb gewoon dag- en nachtritme […] Ik 
lig niet meer de hele dag in bed. 

Ontbreken van passende daginvulling geeft gevoel van stagnatie in herstel. Op 
integrale wijze kijken naar wat een specifiek persoon nodig heeft en hoe hij/zij kan 
groeien, strekt tot de aanbevling.

Milan: Ik zou graag wat anders willen doen maar 
dit biedt [naam BW-aanbieder]. Ik zit er al jaren 
tegen te boksen. 

Niet-gemeentelijke stakeholder 
reageert: Het effect van 
hospitalisering is hospitalisering […] 
Het is een combinatie van niet hoeven, 
niet durven, niet willen. 

Andere niet-gemeentelijke 
stakeholder zegt: Het zit hem niet 
alleen maar in het beschikbaar 
hebben van middelen of geld, het zit 
ook in de mensen zelf en in onze 
instelling. 

Aanbevelingen:
• Uitstroom vraagt om meer participatie aanbod buiten de (organisatie van de) woonvoorziening, met in 

bepaalde gevallen aandacht voor vervoer ernaar toe.
• Stigma rondom de doelgroep MO/BW kan een rol spelen voor cliënten die worstelen met landen in de 

wijk. Voor maatschappelijk herstel en sociale inclusie is stigmabestrijding nodig. 



Onderzoeksteam vierde meting Waterland

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

Charlotte van der Veen (MA)
heeft een achtergrond in 
literatuurwetenschap en Cultural
Analysis en is in het bijzonder 
geïnteresseerd in de wisselwerking 
tussen geestelijke gezondheid, de 
maatschappij en beleid. Eerder 
werkte ze bij diverse organisaties in 
het sociale domein waar ervarings-
deskundigheid een belangrijk 
thema is, zoals bij Cliëntenbelang 
Amsterdam en TEAM ED. Op basis 
van deze werkervaringen 
onderschrijft zij de meerwaarde van 
participatief onderzoek. Zij doet per 
1/1/23 een PhD in Leiden.

Juul Mulder (Dr.) is als 
onderzoeker betrokken bij het 
project. Met haar achtergrond in 
de psychologie is ze in 2008 
gepromoveerd aan de 
Universiteit Utrecht met 
onderzoek naar de rol van 
muziekvoorkeur in 
psychosociale ontwikkeling van 
jongeren. In de jaren erna heeft 
ze jarenlang onderzoek gedaan 
naar de kwaliteit van justitiële 
gedragsinterventies. Ook 
werkte ze recentelijk als 
begeleider in een voorziening 
voor beschermd wonen o.a. met 
mensen met dubbeldiagnoses. 

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 en in dienst 
van de UvA.

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. 

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.”
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