
Ambulantisering en regionalisering van de 
maatschappelijke opvang en beschermd wonen 
in de regio Waterland, 2022

Focus en bevindingen
In de regio Waterland is sinds 2021 veel op gang gekomen ter preventie van instroom in
MO en ter bespoediging van uitstroom. Het AOP heeft meer ruimte gekregen voor
wachtlijstbeheer en de centrale toegang met ketenpartners bespoedigt de
hulpverlening bij dreigende dakloosheid. De gemeentelijke investering in ruim 200
tijdelijke woningen heeft voor nu veel opgelost. Ook binnen BW vinden veranderingen
plaats zoals de verbouwing van een groepslocatie naar zelfstandige studio’s en het
uitbreiden van wooncirkels.

Zeven participanten wonen in een zelfstandige woning binnen de regio Waterland, en
drie participanten wonen zelfstandig buiten de regio. Zes verblijven in BW, twee hebben
tijdelijke woonconstructies. Vijf verblijven in MO. Twee cliënt-participanten zitten tussen
plaatsingen in (één op een camping in afwachting van een zelfstandige woning, een
andere in een opname in afwachting op nieuwe BW plek).

Op basis van de interviews met cliëntparticipanten is gekozen voor een focus op thema’s
die in veel interviews naar voren kwamen: verblijf in MO/BW voorzieningen, uitstroom in
de woningmarkt, en wonen in de wijk.

In de vierde meting van dit vijfjarig onderzoek zijn 25 participanten geïnterviewd met
cliëntervaring in de maatschappelijke opvang en/of beschermd wonen (MO/BW).
Daarnaast zijn vijf focusgroepen georganiseerd met 22 professionals uit de regio met
betrokkenheid bij MO/BW.

• Er zijn 25 cliëntparticipanten geïnterviewd, waarvan de meesten
voor de tweede (5), derde (1) of vierde keer (12)

• Zeven cliënten zijn deze ronde voor het eerst geïnterviewd
• Vijf focusgroepen hebben plaatsgevonden: twee met

gemeentelijke beleidsmedewerkers MO en BW, uitgesplitst naar
centrumgemeente en regiogemeenten. Plus twee focusgroepen
met bestuurders en medewerkers van uitvoerende organisaties.

Benieuwd naar de gehele rapportage of andere casussen? 
Zie: nienkeboesveldt.com Scan hier voor de rapoprtage:

Participanten in dit onderzoek

https://nienkeboesveldt.com/


Verblijf in MO/ BW voorzieningen

● MO-cliëntparticipanten opnieuw tevreden over verblijf, begeleiding en 
ervaren onderlinge steun. Taalbarrière kan zorgen voor onvoldoende 
begeleiding en perspectief. AOP biedt in 2022 133 actieve voortrajecten in 
het kader van wachtlijstbeheer. Ook nazorg is in 2022 geïntensiveerd tot 
max. zes maanden met warme overdracht als meer nodig is.

● BW-cliënten werken aan doelen, maar deze zijn niet persé gericht op 
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.  

● Problematisch middelengebruik belemmert toegang tot MO en BW: nog
steeds behoefte aan passend aanbod voor deze groep

● AOP vraagt om uitbreiding bedden nachtopvang.

● MO-cliënten hebben werkervaring, en willen op termijn weer aan het werk.
Op dit moment grootste deel dagbestedingsactiviteiten. Aanbod beperkt
en opstap naar betaald werk lastig te maken

● Participatie voor BW-cliënten deels passend, mist deels uitdaging.
Toeleiding naar betaald werk beperkt. BW-cliënten kennen niet altijd alle
mogelijkheden binnen uitkeringen

● Autonomie en inzicht in financiën kan aandachtspunt vormen. Soms geven
cliëntparticipanten financiën zoveel mogelijk uit handen, in andere
gevallen verliezen participanten onnodig een stuk regie.

Aanbevelingen:

• Taalbarrière onder MO hulpvragers: Op Tolk voor GGZ-zorg (zoschakeltueentolkin.nl) is 
meer informatie te vinden om hiermee om te gaan.

• Gemeentelijke instrumenten voor sturing op de uitstroom en ambulantisering zijn 
bijvoorbeeld targets te stellen als financier, met gevolgen als die targets niet gehaald 
worden. 

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

• Werken aan integraal aanbod voor mensen met dubbele of triple diagnose
(psychiatrie, verslaving en lvb) blijft nodig, zodat buiten regionale verhuizingen niet 

          

Toegang

Participatie

Financiën

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.
Milan (BW)

https://www.zoschakeltueentolkin.nl/tolk-voor-ggz-zorg


Uitstroom in de woningmarkt

• Cliënt-perspectieven op ambulantisering in 2022 in vergelijking met
2019 laten zien dat ongeveer een-derde tegenstander is 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.

Aanbeveling:
• Investeer zo creatief mogelijk in permanente huisvesting binnen eigen regio, zoals

Ze zeiden tegen mij dat ik naar een huis moest zoeken, dat het er
staat aan te komen, maar ik wil die eenzaamheid niet. Thomas (BW)

Aanbeveling:
Belang van aandacht voor sociale contacten en zingeving bij ondersteuning richting
eventuele uitstroom, evenals de opties tot gemengd of geclusterd zelfstandig wonen.

• Vijf participanten momenteel bij AOP krijgen voorwaarden gesteld om
studio binnen AOP of tijdelijke woning te kunnen krijgen, zoals
inschrijven sociale huur andere regio’s.

• Eén participant redelijk enthousiast over eventuele verhuizing naar
andere regio.

• In stakeholders perspectief tijdelijke woningen welkome oplossing. Wel
voorwaarden voor goede doorstroom: Je moet minstens dertien tot
vijftien jaar ingeschreven staan in de gemeente Purmerend, wil je in
aanmerking komen voor die containerwoningen (focusgroep
centrumgemeente). Ook bereidheid inschrijving in andere regio’s.

• AOP in gesprek over toewijzing groot aantal woningen voor ‘Wonen
eerst’ en preventie. Leviaan in gesprek over toekenning 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.

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. Frits (MO)



Wonen in de wijk
• Positieve ervaringen wonen in de wijk met ambulante ondersteuning.

• Deel ervaart gebrek aan integraliteit in hulpverlening. Casussen tussen wal
en schip door wachttijden bij ggz en onvoldoende zicht op iemand die
contact afwijst

• FACT-teams tekort aan en veel wisselingen in personeel: lange
wachttijden. Toename aantal ZZP begeleiders en –psychologen:
ambulante teams onderbezet

• Leviaan ambulante teams wel op formatie

• Regiogemeenten tekort aan ambulant personeel met kennis op gebied
van uitstroom uit AOP of Leviaan

Opvallend veel participanten geen zinvolle daginvulling (36% van totaal, 62%
van participanten die wonen in de wijk). Vaak gevolg van gering aanbod, in
combinatie met re-integratie na stressvolle periode van dakloosheid:

‘

Op deze manier is het leven gehaast, als ik nu weer een bedrijf erbij begin,
dan flip ik weer door, dat weet ik zeker. Dave (MO-> zelfst. in de wijk)

Aanbevelingen:

• bekendheid of tijdige inzet van instrumenten als IPS-trajecten lijken hierin een rol te
spelen.

• In andere regio’s wordt in inkoopcontracten meer ruimte gemaakt voor begeleiding naar
participatie toe (bijvoorbeeld regio Den Bosch, zie Boesveldt-e.a-2022).

• DiVoSa is in 2019 het project “Simpel Switchen” gestart. Kennisverspreiding, leren van
ervaringen en uitwisseling hierover tussen gemeenten, inwoners en samenwerkende

i ti t b l it it t itk i d t fi iël

Voor de rest vond ik die overstap hierheen wel goed, want mijn eerste nacht was ik heel
bang: “Dan 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 (BW -> wonen in wooncirkel Leviaan)

Participatie & wonen in de wijk

https://nienkeboesveldt.com/wp-content/uploads/2022/07/Boesveldt-e.a-2022-Rapportage-vierde-meting-MO-BW-Regio-Meierij-en-Bommelerwaard.pdf
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