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Inleiding
Sinds 2015 zijn centrumgemeenten verantwoordelijk voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang, en alle
gemeenten voor extramurale begeleiding (inclusief dagbesteding). Haarlem ontvangt als centrumgemeente voor
de regio Zuid-kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer vooralsnog het Wmo-budget voor beschermd wonen
en maatschappelijke opvang.
Voor de hele regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer is in 2016 het Beleidskader Opvang, Wonen
en Herstel opgesteld. Dit kader geeft aan dat deze gemeenten de uitvoering van ‘het op maat inzetten van
huisvesting en herstelondersteuning voor herstel naar zelfredzaamheid en participatie’, samen ter hand nemen.
De doelstelling van dit onderzoek is geweest om, samen met cliënten en ervaringsdeskundigen om wiens
kwaliteit van leven het gaat, en andere relevante stakeholders de voorbereiding op deze decentralisatie en het
verbeteren van deze randvoorwaarden in gemeenten te volgen. Meer specifiek gaat deze rapportage in op de
ontwikkeling in de gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer, om zo vanaf het
begin gezamenlijk te leren op basis van ervaringen, en te reflecteren op en in het handelen. Maximale participatie
betekent hierin ook de stem en het perspectief van cliënten als eindgebruikers actief meenemen als
complementair aan professionele perspectieven op deze transitie.
Onderzoeksvragen voor de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer
Omdat we er met dit onderzoek uiteindelijk achter willen komen wat bestuurlijk nodig is om deze
cultuuromslag/innovatie te bewerkstelligen en zo inclusief wonen c.q. de ambulantiseringsopgave te realiseren
teneinde de kwaliteit van bestaan van cliënten te verbeteren, hebben wij onszelf hiertoe de volgende vragen
gesteld:
1. In hoeverre wordt ambulantisering en regionalisering lokaal vormgegeven in de regiovisies van gemeenten in
de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer (een beschrijving hiervan onder 1.1 & 1.2)
2. Op welke wijze geven de lokale overheden in de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer en
de betrokken stakeholders uitvoering aan ambulantisering en regionalisering?
3. Wat zijn de gestelde doelen en uitkomsten in de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer? (zie
1.1) En hoe worden deze gewaardeerd vanuit verschillende stakeholder perspectieven (zie 1.4 – 1.6 & 2.4 –
2.6) waaronder cliënten/zorggebruikers (1.2/3 & 2.2/3) in de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en
Haarlemmermeer?
4. In hoeverre verklaren deze contextuele processen en de samenwerking (participatie en partnerschap) tussen
lokale overheden en betrokken stakeholders de uitkomsten van het beleid in de regio Zuid-Kennemerland,
IJmond en Haarlemmermeer?
Met processen bedoelen wij hier bijvoorbeeld de mate waarin er sprake is van bepaalde aangeboden diensten op
bijvoorbeeld wijkniveau, de integraliteit van deze diensten en de mate waarin tijdelijke en/of permanente
huisvesting wordt aangeboden. Voor de uitkomsten van beleid kijken wij naar het aantal mensen dat zich meldt
bij de maatschappelijke opvang, beschermd wonen en dat op straat wordt waargenomen. Daarnaast kan
bijvoorbeeld worden gedacht aan hoeveel personen participeren in (betaald) werk of dagbesteding, hoeveel
huisuitzettingen plaatsvinden, en wat bekend is over publieke opinies. Het antwoord op deze vragen behandelen
wij in de conclusie, discussie en aanbevelingen aan het eind van deze rapportage.
Dit lokale onderzoek maakt onderdeel uit van overkoepelend, landelijke onderzoek waar op het moment van deze
rapportage vijf regio’s aan deelnemen. Dit overkoepelende onderzoek kent een looptijd van vijf jaar (2018-2022)
en een begeleidingscommissie met daarin gemeenten, aanbieders, verzekeraars en cliënten.
Verwachtingen vooraf
De verwachtingen voor dit onderzoek zijn gebaseerd op eerder onderzoek, uitgevoerd op een vergelijkbaar
thema, te weten, de beleidsaanpak van dakloosheid in Amsterdam, Copenhagen, Glasgow en Montreal.
Daarnaast hebben wij gekeken naar de Stedelijke Kompas monitor van het Trimbos Instituut (2013) en het meest
recente rapport over de Haarlemse nachtopvang, van Bureau Berg (2018).
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Het internationaal vergelijkende onderzoek op het gebied van dakloosheid, levert belangrijke inzichten op over
wat ertoe doet in het sturen op daklozenbeleid en wat de uitkomsten van dit beleid verklaart. Deze kunnen
mogelijk ook worden vertaald naar Beschermd Wonen. Dat zal ook moeten blijken.
Zo vergroot het inzetten van interne beleidsdoelen die gericht zijn op het verbeteren van de samenwerking tussen
verschillende aanpalende beleidsterreinen van afdelingen zoals zorg, wonen, werk -en inkomen of welzijn,
uitkomsten als meer geïntegreerde dienstverlening (en bijvoorbeeld de betrokkenheid van GGZ-aanbod op
gemeentelijk niveau). Daarnaast blijkt dat het beleidsmodel—dat verwijst naar morele en empirische aannames in
de gedachtegang van beleidsmakers, zoals bijvoorbeeld medicaliserende of criminaliserende invalshoeken, of
verwijzing naar morele verontwaardiging —invloed heeft op de implementatie van geïntegreerde diensten, als ook
de huisvestingssituatie van dakloze personen. Welke verschillende administratieve lagen kunnen worden
onderscheiden, waarop verantwoordelijkheden en mogelijke oplossingen voor beleidsproblemen liggen, en ook
trends tussen deze lagen zoals decentralisatie, hebben invloed hebben op efficiëntie. Tenslotte heeft een
combinatie van de structuur van het externe beleidsnetwerk en de bestuurlijke tradities die een top-down of
bottom-up relatie tussen overheden en bijvoorbeeld Maatschappelijke Opvang aanbieders invloed op de
huisvestingssituatie van dakloze personen (Boesveldt 2015).
Governance arrangementen

Effectiviteit van de governance arrangementen

(die variëren in termen van)

(verklaard door elementen van het governance arrangementen)

KWALITEIT van outputs

BELEID
Doel, instrument

1

Beleidstheorie

2

STRUCTUUR
Toedeling verantwoordelijkheid
3
en middelen (bv
gedecentraliseerd)
Structuur van het netwerk

3

4

2/4

4

(maatschappelijke effecten)
Participatie
Inkomen
Gezondheid

Efficiëntie

Stabiel gehuisvest/
uitzetting

Betrokkenheid van
zelfmanagement,
ervaringsdeskundigheid
en informele zorg bij het
aanbod

MANAGEMENT
Visie op de relaties
ambtenarij- politiek en de
maatschappij

KWALITEIT van outcomes

(aangeboden voorzieningen)
Integraliteit en
1/2 continuïteit van
aangeboden diensten
5
Aangeboden
psychiatrische diensten

Tijdelijke huisvesting
Permanente huisvesting

Gerechtelijke contacten
5/6

Percentage daklozen
Percentage buitenslapers

6

Opvattingen en reacties
onder het bredere publiek

Figuur 1: Integraal model voor onderzoek, beleid en praktijk van de relatie tussen bestuurlijke elementen en uitkomsten van deze
elementen (Bron: Boesveldt, 2015) aangepast aan dit prospectief onderzoek

Het Trimbos instituut heeft in 2013 in kaart gebracht hoe het beleid omtrent de leefomstandigheden van dak- en
thuislozen en de doorstroom naar een zelfstandig leven is georganiseerd in Nederlandse gemeenten, waaronder
de gemeente Haarlem. Hieruit bleek dat er in Haarlem tussen 2008 en 2014 om dakloosheid te voorkomen,
duidelijke afspraken met klinieken zijn gemaakt over het melden van het verlaten van een kliniek. Daarnaast is
het aantal huisuitzettingen uit coöperatiewoningen in deze periode afgenomen doordat de gemeente duidelijkere
afspraken heeft gemaakt met woningcoöperaties. Met de particuliere sector zijn destijds geen duidelijke
afspraken gemaakt en hierdoor is er voor deze sector destijds geen instrument ter voorkoming van
huisuitzettingen tot stand gekomen. Daarnaast is destijds door de gemeente Haarlem een plan opgesteld t.b.v.
schuldhulp voor de OGGZ-doelgroep. Het organiseren van dagbestedingstrajecten voor dakloze personen bleek
destijds nog moeilijk haalbaar en zou nog verder worden uitgewerkt. Het Trimbos Instituut concludeert dat in de
gemaakte afspraken voor de nieuwe periode 2015- 2020, de focus lag op dagbesteding, oplossingen voor de
schuldenproblematiek, het voorkomen van terugval en het realiseren van een sluitende ketenaanpak. Uit ons
onderzoek naar de beleidsdocumenten (1.1) en de interviews (vanaf 1.2) met clienten, uitvoerders en
beleidsmakers zal deels naar voren kunnen komen in hoeverre dit in 2018 reeds is gerealiseerd.
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Bureau Berg heeft in Haarlem recentelijk (2018) in- en uitstroom in de MO onderzocht. Hieruit blijkt dat
toegenomen druk op MO (o.a. verhoogde instroom en langere verblijfsduur) mede wordt verklaard door een
gebrek aan voorzieningen in de regiogemeenten, bedden-afbouw in de ggz, toegenomen beroep op
zelfredzaamheid en de kostendelersnorm. De onderzoekers zagen deze bevindingen bevestigd in resultaten uit
onderzoek onder andere gemeenten (bijv. Planije en Tuynman 2015; Tuynman en Planije 2015 en Planije en
Kroon 2017). Terugval in de MO kan volgens deze publicaties vaak verklaard worden door ontbrekende
begeleiding bij uitstroom naar het eigen netwerk, beëindiging van een traject en verblijf in detentie. Succesvolle
uitstroom daarentegen is te zien waar wel begeleiding wordt geboden na uitstroom, zoals bij uitstroom naar een
contigentwoning of bij Housing First. Ook wordt benoemd dat anno 2018 een gebrek aan woningen, de
doorlooptijd en instroomeisen van voorrangsregelingen, uitstroom uit de MO belemmeren (Bureau Berg, 2018).
De GGG Kennermerland (2018) laat in haar rapportage zien dat er in 2017, vergeleken met het voorgaande jaar,
bij vijf gemeenten in de regio een stabilisatie of een afname te zien is van nieuwe feitelijk daklozen. De
gemeenten Haarlem, Heemskerk en Heemstede laten een stijging zien, en de gemeente Haarlemmermeer een
opvallende daling.
De GGD signaleert een in 2017 doorzettend tendens van steeds zwaardere casussen en rapporteert o.a. dat de
reguliere zorg, als gevolg van bezuinigingen, steeds minder OGGZ cliënten begeleidt. “Met het ACT+ als
uitzondering, zijn de Brijder en GGZ afdelingen nauwelijks ambulant aanwezig voor daklozen (p.10)”.
De samenwerking met de Sociaal Wijkteams, Meerteams, gemeentelijke diensten zoals SDV, Handhaving en
OOV, HVO Querido, RIBW, Leger des Heils, woningbouwcoöperaties, politie, maatschappelijk werk en andere
ketenpartners en gemeenten verloopt constructief.
(Dreigende) huisontruimingen wordt nu eerder door de Sociale Wijkteams opgepakt in samenwerking met de
woningbouwcoöperaties.
Uit het bovenstaande komt vooralsnog het volgende beeld naar voren:
2014

2015

2016
864

2017

661

645

559

585

Clienten BW
Clienten MO
Aantal nieuwe MOcliënten
-

Afkomstig uit
Haarlem

249

291

-

Afkomstig uit
de Regio

197

198

Aantal huisuitzettingen

Verbeterde
samenwerking

Tabel 1. Het aantal MO-cliènten en huisuitzettingen (2011-2018) in de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer

In deze rapportage gaan wij in op de wijze waarop in deze regio volgens clienten en stakeholders invulling wordt
gegegeven aan de gestelde doelen op ambulantisering en regionalisering. Met name in de conclusie komen wij
terug op welke van onze bevindingen aansluiten bij eerdere resultaten, en welke inzichten nieuw zijn.
Uitgevoerde onderzoeksactiviteiten
Wij hebben documenten bestudeerd en anonieme interviews gehouden onder zowel clienten als andere
belangrijke stakeholders. Daarnaast hebben wij zo veel mogelijk gebruik gemaakt van reeds bestaande
informatie over de situatie in de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer. Deze combinatie heeft
geleid tot een goede eerste foto van 2018.
Omdat we de ervaringen van cliënten zelf graag in relatie willen brengen met wat gemeenten en stakeholders ons
vertellen, is in 2018 een eerste reeks interviews uitgevoerd door duo’s van voor dit doel getrainde
ervaringsdeskundigen en onderzoekers vanuit de UU (zie ook bijlage 3 ‘Van dakloos tot duo-onderzoeker’). In
totaal zijn 25 cliënten uit de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer geïnterviewd, die gebruik

7

05-02-19 versie

Rapportage 2018 Regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer

Universiteit Utrecht, ASW

maken of recent hebben gemaakt van MO of BW. De gemiddelde leeftijd van de cliënten in de maatschappelijke
opvang is 42 jaar. De gemiddelde leeftijd van de cliënten binnen beschermd wonen is 48 jaar.
Om deze respondenten te kunnen spreken hebben wij zowel flyers verspreid, als contact gehad met instellingen
waar clienten verblijven, of die zij bezoeken. Wij hebben geen groepen uitgesloten omdat deze ‘te zwaar’ zijn. Wij
hebben in voorzieningen waar veel mensen die middelen gebruiken (zoals beschermd wonen voor dak- en
thuislozen met psychiatrische problemen) ervoor gekozen vroeg op de dag te komen. Hoewel wij wel in
bijzondere gesprekken zijn terechtgekomen, bijvoorbeeld wanneer we een participant probeerden te interviewen
die toch te zeer onder invloed bleek, en het in de antwoorden voornamelijk over roze olifanten had, hebben wij
ons nooit onveilig gevoeld. Wel hebben wij drie interviews in de MO gedaan met moeders welke ook de zorg
heben voor inwonende kinderen. Wij hebben besloten deze respondenten de volgende jaren niet opnieuw te
benaderen, daar deze ervaringen (in positieve zin) te veel afwijken van de ervaring van alleenstaanden.
Daarnaast hebben interviews plaatsgevonden met wethouders, gemeentelijke beleidsmakers MO/BW, wijkzorg,
werk en inkomen, wonen, GGD in Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk en Heemstede. Tenslotte zijn ook
stakeholders op het gebied van GGZ, verslavingszorg, maatschappelijk werk, corporaties, MO/BW, politie,
informeel/ mantelzorg, welzijn uit deze gemeenten gesproken.
In dit onderzoek bleek het met name lastig voor het interview een gemeentelijke beleidsperspectief op
mantelzorg/ informele zorg op te halen. In de beleidsstukken komt dit wel aan de orde, en naar dit onderwerp is
bij cliënten en bij andere uitvoerende partijen ook gevraagd. Daarnaast waren sommige medewerkers van
regiogemeenten moeilijk te bereiken en waren niet alle benaderde gemeentelijke respondenten overtuigd van het
nut van hun deelname. Vaak kon dit worden opgelost door een mondelinge toelichting op het onderzoek, maar in
een enkel geval heeft dit geresulteerd in het niet spreken van de gewenste respondenten. Het betrekken van
respondenten heeft in gevallen ook extra tijd gekost, en kon soms pas later worden ingepland. Wij hebben hier
zoveel mogelijk gehoor aan gegeven. De interviews in de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer
hebben plaatsgevonden van begin Mei tot eind Juli 2018.
Opbouw van dit rapport
Omdat wij onze bevindingen graag relateren aan reeds bekende uitkomsten van het beleid, hebben wij onze
respondenten hier ook naar gevraagd. Deze uitkomsten zoals het aantal mensen dat zich meldt als dakloos, en
hoeveel huisuitzettingen worden voorkomen zijn te vinden in hoofdstuk 1.1. Wij verwijzen hiernaar in de tekst
wanneer dit relevant blijkt. Ook worden in de tekst resultaten zo nu en dan geduid in het licht van wat ons reeds
bekend is, en wat ons van belang lijkt. Zoals gezegd vindt een meer uitgebreide koppeling tussen de resultaten
en discussie plaats aan het eind van de rapportage.
In het eerste hoofdstuk gaan wij kort in op beleidsdocumenten in de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en
Haarlemmermeer welke van toepassing zijn op ambulantisering en regionalisering van MO en BW. Vervolgens
beschrijven wij in het tweede en derde hoofdstuk de uitkomsten op basis van de interviews met cliënten. In het
tweede hoofdstuk, de resultaten op basis van de interviews met (voormalige) cliënten van beschermd wonen, en
in het derde de resultaten op basis van de interviews met (voormalige) cliënten van de maatschappelijke opvang.
Bij de citaten in deze hoofdstukken staan nieuwe namen die wij deze respondenten hebben gegeven. De leeftijd
klopt wel. Zo kan de lezer deze cliënten beter leren kennen, ook omdat we deze de komende vijf jaar proberen te
volgen. Wij bespreken de resultaten vervolgens op basis van de cliëntinterviews aan de hand van de thema’s
ambulantisering en regionalisering, en presenteren in deel één de drie categorieën van ambulantisering die wij op
basis van ons onderzoek kunnen onderscheiden: voor-, tegen- of onder voorwaarden. We relateren deze
categorieën aan de woonsituatie van de cliënt, en ook gaan wij in op wat de cliënten aangeven in relatie tot
preventie, uitstroom en herstel vanuit beschermd wonen/ de maatschappelijke opvang.
In de hierna volgende hoofdstukken, waarin het perspectief van niet-gemeentelijk en gemeentelijke stakeholders
aan bod komt, wordt zoveel mogelijk aangesloten op de bevindingen op cliëntniveau. Hoe kunnen wij wat de
cliënten ons vertellen, verklaren vanuit wat aan de orde is geweest in interviews met professionals. Na het
cliëntenperspectief beschrijven we eerst het perspectief van niet-gemeentelijke aanbieders. Dit zijn
woningcorporaties, zorg- en opvangaanbieders en politie. Daar deze organisaties, met uitzondering van
woningcorporaties, bovenregionaal werken, hebben wij in deze gesprekken naar regionale verschillen gevraagd.
Wij rapporteren over deze uitvoerders echter niet in twee verschillende rapportages, centrum- en regio. Dat doen
wij wel voor het gemeente perspectief, voor de centrumgemeente en voor de regiogemeenten gezamenlijk.
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Het eerste deel van de rapportage gaat over ambulantisering, het tweede deel over regionaliseren. Het blijkt dat
over het eerste op dit moment nog meer valt te rapporteren dan over het tweede.
Korte conclusies staan vermeld aan het eind van iedere resultatensectie. In het laatste hoofdstuk zetten wij deze
nog eens op een rij en relateren wij deze aan wat nieuw is, en ook bleek uit eerder onderzoek. In de discussie
gaan wij in op de mogelijke aandachtpunten voor de metingen 2019 tot en met 2022.
Wanneer ook de andere deelnemende Nederlandse gemeenten zijn beschreven, kunnen de bevindingen van het
overkoepelend onderzoek onder de andere deelnemende gemeenten worden weergegeven. Omdat we hier een
specifiek deelonderzoek naar hebben uitgevoerd, kunnen we in deze rapportage 2018 in ieder geval al ingaan op
de samenwerking tussen woningcorporaties en gemeenten in meerdere regio’s. Ook hebben wij op 11 december
2018 reeds een doorkijk kunnen geven van de resultaten vanuit clientenperspectief uit drie regio’s. Een verslag
van deze bijeenkomst staat ook vermeld in de bijlage. En kunnen we reeds een vegelijking maken tussen
uitspraken van clienten in Alphen aan den Rijn en Haarlem. Op deze wijze maken wij een begin aan het
beantwoorden van de overkoepelende, landelijke vragen: (1) In hoeverre wordt ambulantisering lokaal
vormgegeven in de regiovisies van 380 gemeenten en (2) Wat werkt ‘goed’ en welke ‘best practices’ zijn te
onderscheiden? Dit krijgt in 2019 in toenemende mate een landelijk vervolg.
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Ambulantisering
1.1 Ambulantisering in Beleidsdocumenten
‘In hoeverre wordt ambulantisering lokaal vormgegeven in de regiovisies van gemeenten in de regio ZuidKennemerland, IJmond en Haarlemmermeer?’ Om deze vraag te beantwoorden hebben wij naast Haarlem drie
regiogemeenten geselecteerd: Haarlemmermeer, Heemskerk en Heemstede. Wij hebben eerst regionale en
vervolgens lokale beleidsdocumenten bestudeerd welke specifiek ingaan op maatschappelijke opvang of
beschermd wonen, of op onderdelen hiervan. In dit hoofdstuk worden verschillende onderdelen van de WMO en
prestatieafspraken omtrent wonen besproken. Waar relevant verwijzen wij naar aanpalend beleid zoals het
Beleidsplan Schulddienstverlening (2016-2019) of overkoepelende beleidsstukken zoals ‘Samen voor elkaar’.
Cliënten en geïnterviewde beleidsmakers en stakeholders zijn bevraagd naar zowel hun betrokkenheid bij de
totstandkoming van het beleid, als hun ervaringen met de uitvoering van het beleid. De resultaten hiervan
bespreken wij vanaf sectie 1.2.
1.1.1. Regionaal beleidskader ‘Opvang, Wonen & Herstel 2017-2020’
In de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer is, naar aanleiding van een visievormingstraject met
vertegenwoordigers van zorginstellingen, centrum- en regio gemeenten, cliëntenorganisaties en
woningcorporaties, in 2016 het Beleidskader ‘Opvang, Wonen & Herstel 2017-2020’ opgesteld. In dit kader wordt
beschreven hoe er door de gemeenten aan ambulantisering op verschillende gebieden invulling zal worden
gegeven. Aan de ambulantiseringsopgave wordt in dit beleidsdocument uitgegaan van het volgende
uitgangspunt:
“Voor alle cliënten maatschappelijke opvang, beschermd wonen en vrouwenopvang zo gewoon mogelijk wonen met
herstelondersteuning gericht op inclusie, volwaardig burgerschap, participatie, zelfredzaamheid en informele steun in
de lokale omgeving.” (Beleidskader 2017-2020)

Om deze visie te kunnen realiseren zijn er drie ambities geformuleerd: (1) een preventie-offensief; (2) alle cliënten
een hersteltraject op maat bieden en (3) het versterken van zelfstandig thuis wonen.
De eerste ambitie richt zich op het voorkomen van maatschappelijke en sociale uitval door de preventie en/of
stabilisatie van problemen. Hiervoor wordt ingezet op het bevorderen van de signaleringskracht in wijken,
waardoor tijdig (ambulante) herstelondersteuning kan worden geboden en de doelgroep langer in staat is om
zelfstandig thuis te blijven wonen. De ambitie is om de signaleringskracht zowel bij de cliënten zelf als bij het
sociale netwerk en lokale zorgprofessionals uit te breiden. Hiervoor wordt binnen de keten opvang, wonen en
herstel onder andere ingezet op een nauwe en betere samenwerking met ketens zoals die van de GGZ,
verslavingszorg, zorgverzekeraars, huisvesting, veiligheid, werk en inkomen, zorg voor jeugd en andere Wmoonderdelen. Daarnaast wordt ingezet op terugvalpreventie door het bevorderen van de acceptatie, inclusie en
participatie van cliënten in de wijken waarin zij wonen en van ondersteuning worden voorzien. Tot slot is de regio
Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer van voornemen om extra in te zetten op een soepelere
ondersteuningsstructuur voor de adolescente jeugd. Hiermee moet maatschappelijke uitval worden voorkomen bij
jongeren die de 18-jaar grens bereiken.
De tweede ambitie richt zich vanuit het principe één huishouden, één plan, één regisseur op het aanbieden van
een hersteltraject op maat voor iedere cliënt Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Onafhankelijk van
de duur of intensiteit van het traject, wordt ingezet op (a) het stimuleren van een duidelijke toegang tot het traject,
(b) het op basis van zelfregie en trajectregie organiseren van hersteltrajecten, en (c) het geven van voorrang aan
de ontwikkeling van herstelondersteuning op het gebied van sociale relaties, (arbeidsmatige) werk- en
dagbesteding en het voorkomen en aanpakken van schulden.
Tot slot richt de derde ambitie van de regio zich op het versterken van het zelfstandig thuis wonen van cliënten.
Dit gebeurt door middel van het aanbieden van flexibele (ambulante) herstelondersteuning en het realiseren van
beschikbare woningen voor de doelgroep. Voor het realiseren van woonruimte waarin cliënten zelfstandig kunnen
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wonen wordt onder andere gedacht aan het introduceren van woonvormen zoals tijdelijke huisvesting
(crisiswoningen), geclusterde woningen en groepswoningen. Daarnaast is het de ambitie om intramurale
zorgwoningen om te klappen naar zelfstandige woningen, intramurale voorzieningen die niet zomaar omgeklapt
kunnen worden af te stoten of om te bouwen, contingent regelingen met woningcorporaties uit te breiden, en
voor langdurig kwetsbare cliënten Skaeve Huse te realiseren. Tot slot wordt ingezet op het uitbreiden van het
Housing First principe, waarbij cliënten eerst een woning krijgen en vervolgens (ambulante) begeleiding voor hun
hulpvraag.
In 2016 zijn de gemeenten van de regio in samenwerking met woningcorporaties, zorgaanbieders,
cliëntenorganisaties en andere betrokkenen gestart met het uitwerken van de ambities uit het beleidskader. Na
tien jaar verwacht de regio de intramurale capaciteit maximaal te hebben opgebouwd naar extramurale capaciteit.
Concreet heeft de regio de ambitie om in dit tijdsbestek de huidige intramurale capaciteit (850) te halveren en
(verspreid over de regio) 24 Skaeve Huse te realiseren. Verwacht wordt dat om te voldoen aan de vraag naar
zelfstandig thuis wonen de komende tien jaar 1.450 extra woningen moeten worden gerealiseerd. De regio schat
dat in een periode van 4 jaar tijd zo’n 200 intramurale zorgwoningen omgeklapt kunnen worden naar zelfstandige
woningen. Daarnaast denkt de regio dat in een periode van 10 jaar tijd 250 extra woonunits kunnen worden
gerealiseerd (200 BW, 50 MO) door intramurale voorzieningen om te bouwen of af te stoten.
1.1.2. Lokale invullingen van het regionale beleidskader
De hiervoor beschreven regionale ambities zijn onderschreven door de verantwoordelijke wethouders van de
regiogemeenten. Concreet zijn de drie ambities vertaald in tien verschillende deelprojecten c.q. instrumenten: (1)
het versterken van de signaleringskracht, (2) het bevorderen van acceptatie en inclusie in de wijk, (3) het
verbeteren van de continuïteit in zorg en ondersteuning op weg naar volwassenheid, (4) het realiseren van
duidelijke toegang tot zorg en ondersteuning, (5) het realiseren van hersteltrajecten op maat, (6) het geven van
voorrang aan de deelgebieden sociale relaties, dagbesteding en werk, en omgang met financiën, (7) het
omklappen van 200 (BW) woningen in 4 jaar tijd, (8) het af- dan wel ombouwen van 200 woningen binnen BW
en MO, (9) het realiseren van meer goedkope zelfstandige woningen voor de doelgroep, en (10) het realiseren
van bijzondere woonvormen voor ongeveer 30 cliënten in 10 jaar tijd (Uitvoeringsprogramma Opvang, wonen en
herstel, 2017).
De centrumgemeente en regio gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer hebben
ieder een eigen verantwoordelijkheid in het realiseren van de ambities zoals beschreven in het beleidskader en
het uitvoeringsprogramma. Daar waar het beleidskader in enkele regio gemeenten door de raad is vastgesteld, is
het kader in andere gemeenten enkel ter informatie naar de raad gesteld. Uit de interviews met centrumgemeente
respondenten kwam naar voren dat het hen niet duidelijk is of de regiogemeenten het lokale
uitvoeringsprogramma ook daadwerkelijk prioriteit geven. Het halen van de gestelde ambities wordt door de
centrumgemeente niet alleen gezien als een gemeentelijk taak, maar als een taak die ook ingevuld dient te
worden door betrokken partners. Hieronder wordt uit de aan ons beschikbare documenten toelichting geven hoe
de aan dit onderzoek aangesloten gemeenten invulling geven aan het regionale beleidskader.
1.1.2.1. Heemskerk
Met het ‘Uitvoeringsprogramma Heemskerk’, geeft de gemeente Heemskerk invulling aan het regionale
beleidskader Opvang, Wonen & Herstel. In het document worden de regionaal opgestelde ambities vertaald in
verschillende lokale projecten.
Het eerste lokale project is gericht het versterken van de signaleringskracht betreffende de problematiek van de
GGZ doelgroep. Dit wil men bereiken door middel van een toenemende signaleringskracht bij professionals, het
toevoegen van expertise en door middel van vroeg-signaleringsoverleg. Het eerste aspect is erop gericht om
verandering in de zorgbehoefte op tijd in beeld te brengen, signalen bij de juiste partij te laten aankomen en een
snellere toeleiding van cliënten naar een traject te realiseren. Dit wil de gemeente onder andere bereiken door
zichtbaarder te worden voor het bredere publiek. Bij het laatste aspect staat een snelle toeleiding naar een
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passend traject centraal. Hiervoor wil men vooral meer outreachende zorg beschikbaar stellen door middel van
het opbouwen van expertise in bemoeizorg. Momenteel functioneert hiervoor het team Vangnet en Advies al in
IJmond.
Het tweede project is gericht op acceptatie en inclusie waarin de beeldvorming van de doelgroep en het
uitbouwen van het aanbod centraal staat. Dit wil de gemeente Heemskerk bereiken door de samenwerking te
bevorderen tussen de basisteams Welzijn. Daarnaast willen de gemeente de wenselijkheid en de haalbaarheid
onderzoeken van een lokale herstelacademie in Heemskerk en IJmond. Het aanbod van de zorg wil de gemeente
uitbouwen door een ontmoetingsruimte voor GGZ te creëren, een maatjesproject te initiëren, en een pilot
‘wijkgerichte GGZ’ te starten die zich focust op de preventie van problemen en de inclusie van de doelgroep.
Het derde lokale project is gericht op het verbeteren van een duidelijke toegang tot de zorg voor de doelgroep. Dit
wil de gemeente bereiken door meer GGZ expertise toe te voegen aan de wijkteams en door middel van de
Proeftuin ‘wijkgerichte’ GGZ’, die gericht is op netwerkversterking met focus op preventie en inclusie. Het vierde
project is erop gericht om de knelpunten in kaart te brengen. In dit project wordt bijvoorbeeld gekeken naar het
mogelijk aanpassen van de kostendelersnorm. Daarnaast is dit project erop gericht om de procedure van het
briefadres te verbeteren en de samenwerking tussen meerdere partijen rondom werk, inkomen en schulden
verder te stimuleren.
1.1.2.2. Heemstede
In het ‘Beleidsplan sociaal domein 2014 t/m 2018’ beschrijft de gemeente Heemstede de wijze waarop uitvoering
wordt gegeven aan lokale en bovenlokale taken van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ). Onder
de lokale OGGZ-taken vallen de functies preventie, signaleren en nazorgtrajecten. Om deze functies te realiseren
beschikt de gemeente over een sociaal team dat bestaat uit een samenwerkingsverband tussen de gemeente,
GGD, woningcorporaties, politie, verslavingszorg en andere zorgaanbieders. Het sociaal team zet in op regie,
signalering en monitoring van lichte en beginnende probleemsituaties en stemt af in hoeverre dit op lokaal niveau
kan worden opgelost of opgeschaald moet worden naar de centrumgemeente.
Het beleidsplan vermeldt dat het voor de gemeente Heemstede nog onduidelijk is of de uitvoering van de
Maatschappelijke Opvang in de toekomst door de regio gemeenten dan wel centrum gemeente moet worden
verzorgd. Als uitgangspunt voor het beleid wordt het in 2014 door Haarlem vastgestelde Regionaal Kompas
2015-2020 genoemd. De rode draad in dit beleid is het streven om dak- en thuisloosheid van cliënten te
voorkomen en wanneer dit niet mogelijk is het verblijf in de opvangvoorziening zo kort mogelijkheid te laten zijn.
De gemeente geeft aan de ontwikkelingen rondom de eventuele decentralisatie van de MO nauwlettend te volgen
om zo bij een eventuele overdracht van de taken zorg te kunnen dragen voor een goede overgang. Door de
onzekerheid omtrent de verdeling van taken geeft de gemeente aan dat er nog geen concrete afspraken zijn over
het reserveren van zelfstandige woningen voor de uitstromende doelgroep.
Wat betreft de ambulantisering van Beschermd Wonen beschouwt de gemeente Heemstede het bieden van
zorgcontinuïteit voor de doelgroep als de voornaamste doelstelling. De gemeente geeft aan dat er signalen zijn
dat het aan de regio gemeente toegekende budget voor BW mogelijk niet kostendekkend is, doordat er sprake is
van een toegenomen zorgvolume (in 2014, vergeleken met 2013). Om toch de kwaliteit van de zorg te
garanderen zet de gemeente in op monitoring van de ontwikkelingen. Tevens geeft de gemeente aan voor 1
januari 2015 een werkgroep te zijn gestart waarin afspraken zijn gemaakt over de toegangsprocedure voor BW
voor cliënten met een PGB-budget of voor hen die nog thuis wonen.
In de Rapportage Sociaal Domein 2017 geeft de gemeente Heemstede aan dat de uitvoering van de
gedecentraliseerde taken over het algemeen positief verlopen is. Voorbeelden die worden aangedragen zijn het
realiseren van een integrale werkwijze van de toegang tot (herstel)ondersteuning en het versterken van het
algemene voorzieningsniveau. Tussen 2015 en 2017 heeft de gemeente veel ervaring opgedaan met de nieuwe
taken, een goed beeld gekregen van de hulpvraag van cliënten en het ondersteuningsaanbod van
zorgaanbieders. De gemeente streeft naar een zo integrale, lokale en laagdrempelige zorg als mogelijk.
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Vanuit de bemoeizorg is er vanuit Loket Heemstede in 2017 als pilot contact door een medewerker gelegd met 35
zorgmijders die niet of moeilijk toegang vonden tot de hulpverlening. Tevens heeft er voor deze doelgroep
verdere bemiddeling plaats gevonden naar instanties voor verdere (herstel)ondersteuning, zoals bewindvoering
of schuldhulpverlening. Gezien er voorheen geen contact kon worden gelegd met deze doelgroep, noch adequate
vormen van ondersteuning konden worden aangeboden, is de pilot als succesvol beoordeeld. Gelet op de
behoefte aan de inzet is voorgesteld om deze vorm van bemoeizorg in 2018 te continueren en het aantal
beschikbare uren uit te breiden van 6 naar 8 uur per week.
1.1.2.3. Haarlemmermeer
In lijn met het regionale beleidskader zet de gemeente Haarlemmermeer in het beleidskader ‘Visie op wonen met
zorg 2030’ (2017) in op een sociaal duurzame leefomgeving waarin inwoners zo veel mogelijk gezond en
zelfstandig kunnen wonen en leven. De gemeente heeft als voornemen om betaalbare en passende woonvormen
beschikbaar te stellen voor haar inwoners waarbij de directe woonomgeving hen op het gebied van
toegankelijkheid, bereikbaarheid, acceptatie, inclusie en veiligheid ondersteunt bij de ambulantisering. Een zo
groot mogelijk aantal woningen dient levensloopbestendig te zijn, zodat deze toegankelijk zijn voor inwoners van
alle leeftijden. De ambitie van de gemeente is dat inwoners bij hun ondersteuningsvraag gebruik maken van de
lokale infrastructuur, die tevens kan bijdragen aan de preventie van problemen. Hiervoor wordt ingezet op zowel
formele kenmerken van de infrastructuur (i.e. het aanbieden van een adequaat voorzieningenniveau en hulp en
ondersteuning) als informele kenmerken (i.e. voldoende netwerken, buurtcohesie, vrijwilligers en mantelzorgers).
Tevens wil de gemeente ruimte bieden voor eigenaarschap en ondernemerschap, zodat de inwoners zich zelf
verantwoordelijk voelen en regie nemen.
Om de ambitie van een sociaal duurzame leefomgeving voor haar inwoners te realiseren heeft de gemeente
Haarlemmermeer een zestal beleidslijnen uitgezet die een verdere invulling geven aan de regierol van de
gemeente. Allereerst wordt ingezet op het versterken van de onderlinge samenwerking in de vierhoek
woningcorporaties, gemeente, zorgaanbieders en inwoners. Dit dient onder andere gerealiseerd te worden door
een zorgoverleg en een concretere invulling van de prestatieafspraken tussen de gemeente,
woningbouwcorporaties en huurders. De nadruk die de gemeente legt op het verbeteren van de samenwerking in
de vierhoek sluit aan bij de drie ambities die in het regionale beleidskader geformuleerd zijn. Ten tweede zet de
gemeente in op het verruimen van het woningaanbod aan de onderkant van de woningmarkt door het uitbreiden
van het (tijdelijke) aanbod in de sociale huursector. Hiervoor heeft de gemeente een ambtelijke trekker (de
woningloods) aangesteld die zich richt op het realiseren van tijdelijke woningen en het transformeren van
leegstaande kantoorpanden. Daarnaast richt de gemeente zich op het faciliteren en stimuleren van initiatieven en
oplossingen van derden, die door de gemeente uitgenodigd worden om sociale vraagstukken op te pakken. Dit
gebeurt onder meer door bijeenkomsten zoals ‘Als wonen je grootste zorg is’, waarin woninggerelateerde
vraagstukken door verschillende partijen opgepakt worden. Ten vierde ambieert de gemeente het verbeteren van
de communicatie met haar inwoners over de verschillende mogelijkheden waardoor zij langer zelfstandig thuis
kunnen blijven wonen. Ten vijfde zet de gemeente middels de nieuwe Omgevingswet (2019) erop in dat wonen
met zorg een vanzelfsprekend onderdeel wordt van nieuwe gebiedsontwikkelingen in Haarlemmermeer. Concreet
wil de gemeente voorkomen dat er clustering plaats vindt van de doelgroep die (herstel)ondersteuning ontvangt.
Hierin wordt de gemeente beperkt doordat sociale huurwoningen en voorzieningen niet evenredig verdeeld zijn
over de gemeente. Tot slot wil de gemeente haar expertise en kennis over ambulant wonen verder ontwikkelen
en delen met instanties waarmee de gemeente verbonden is.
In het Uitvoeringsplan Wonen met Zorg (2018) beschrijft de gemeente de wijze waarop ze concreet uitvoering
gaat geven aan het lokale beleidskader. Het uitvoeringsplan bestaat uit vier kernresultaten. Allereerst is het plan
gericht op het vergroten van het woningaanbod voor inwoners met een woonzorgbehoefte. Hiervoor worden
prestatieafspraken met woningbouwcorporaties gemaakt over de huisvesting van bijzondere doelgroepen.
Tevens wordt (voor alle doelgroepen) het aantal sociale huurwoningen in het goedkope segment vergroot.
Concreet zullen er ongeveer 350 (tijdelijke) woningen gerealiseerd worden. Ook wordt ingezet op ‘wonen op
maat’, waarbij door middel van bestaande voorzieningen woningen aangepast worden op de
ondersteuningsvraag van inwoners met een woonzorgbehoefte en initiatieven van derden gestimuleerd en
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gefaciliteerd worden. Ten tweede neemt de gemeente bij de ontwikkeling van nieuwe woonlocaties de wensen en
eisen van de doelgroep mee. Voor het realiseren van dit kernresultaat is een checklist met toetsingscriteria voor
sociale duurzaamheid ontwikkeld, die als leidraad dient bij de ontwikkeling van nieuwe leefomgevingen. Als derde
kernresultaat wil de gemeente samenwerken met inwoners en professionals aan het aanpassen van de
woonomgeving zodat deze toegankelijk wordt voor inwoners met een zorgbehoefte. De gemeente is om dit te
realiseren, onder andere, in 2017 gestart met een pilot waarin wijken fysiek (woningen, woonomgeving) en
sociaal (netwerk, activiteiten) ondersteund worden door de gemeente. Centraal in deze pilot staat de inclusie van
bijzondere doelgroepen in de wijk. Tot slot ontwikkelt de gemeente samen met zorgaanbieders en
woningbouwcorporaties na het verblijf van cliënten in de intramurale zorg een gezamenlijk proces voor de
uitstroom naar zelfstandig wonen. In deze zogenaamde ‘opstapregeling’ wordt uitgewerkt aan welke
randvolwaarden cliënten moeten voldoen voordat ze uitstromen uit een intramurale voorziening. Onderdeel van
dit kernresultaat zijn afspraken met woningbouwcorporaties over de toewijzing van woningen. Tevens worden er
voor de realisatie van dit resultaat driepartijenovereenkomsten opgesteld tussen de woningbouwcorporatie,
zorgaanbieder en cliënt, waarbij een tijdelijk huurcontract onder bepaalde voorwaarden na twee jaar omgezet kan
worden in een vast huurcontract.
Naast deze vier kernresultaten zet de gemeente op het verbeteren van de communicatie met haar inwoners,
medewerkers en (zorg)professionals. Dit voornemen is gericht op het verstrekken van informatie over wonen met
zorg, het vergroten van het bewustzijn van eigenaarschap en het nemen van initiatieven en het versterken van de
acceptatie van de wijk ten aanzien van de doelgroep. Ook wordt er ingezet op ingezet op het delen van informatie
binnen de gemeente zelf en met en tussen de betrokken (zorg)partners. Tevens zal de gemeente verdiepend
onderzoek verrichten naar de geschiktheid van de bestaande woningvoorraad en de mate waarin het huidige
aanbod aan zorg en ondersteuning passend is voor de doelgroep.
1.1.2.4. Conclusie
We kunnen zien dat de eerdere lokale uitwerkingen van het regionale beleidsplan nog dicht bij de tekst van dit
beleidsplan bleven, zoals in Heemskerk. Of dat zoals in Heemstede door de onzekerheid omtrent de verdeling
van taken nog geen concrete afspraken werden gemaakt over het reserveren van zelfstandige woningen voor de
uitstromende doelgroep. De meer recente uitwerkingen zoals de evaluatie van het beleid in Heemstede en de
nieuwe planvorming in Haarlemmermeer laten echter een meer uitgewerkt beeld zien van lokale ambities en
realisatie.
1.1.3 Woonbeleid
Afdelingen Wonen van gemeenten en corporaties baseren hun woonbeleid op de herziene Woningwet 2015. In
de prestatieafspraken die zij op basis hiervan maken met benoemen zij ook de WMO doelstellingen.
1.1.3.1. Prestatieafspraken Haarlem
De Haarlemse contigentenregeling werkt sinds 2016/2017 met een driehoekscontract (een huurcontract met
daaraan gekoppeld een woonbegeleidingsovereenkomst).
In de prestatieafspraken Wonen van Haarlem 2018 t/m 2021 (“Samen Verder”) worden zowel de WMO doelen,
als preventie en signaleringsdoelen behandeld. Het is de ambitie van de gemeente en Haarlemse
woningcorporaties om het woningaanbod voor bijzondere doelgroepen uit te breiden en de samenwerking tussen
de verschillende ketens op het terrein van wonen en zorg te vergroten. De ambities die in dit verband genoemd
worden zijn het zoveel mogelijk preventief handelen, het vergroten van de bewustwording bij omwonenden over
de gevolgen van de zorg, het realiseren van een goede match tussen de vraag en aanbod van geschikte
woningen, het faciliteren van zelfstandig wonen voor cliënten die uitstromen uit intramurale voorzieningen, en het
realiseren van een snelle opvolging bij (zorg)meldingen. De Haarlemse woningcorporaties fungeren als partners
van de sociale wijkteams en nemen de rol op van (vroeg)signalering van sociale problemen in de wijk.
Voor het realiseren van woningen voor de uitstromende doelgroep is een taskforce gestart met daarin
vertegenwoordigers van zowel de gemeente als woningcorporaties. Concreet wordt gedacht aan het uitbreiden
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van het woningaanbod door zorgvastgoed, gemeentelijk vastgoed en kantoorpanden om te bouwen. Andere
oplossingen die worden geopperd zijn de bouw van (tijdelijke) woningen en het beter benutten van de bestaande
woningen door een eventuele kamergewijze verhuur van woningen. In de regio Zuid-Kennemerland is
afgesproken dat jaarlijks maximaal 52 woningen ter beschikking worden gesteld aan uitstromende cliënten en 10
woningen aan economisch dakloze gezinnen met kinderen onder de voorwaarde dat ze een inkomen hebben. De
gemeente toont zich bereid om mee te investeren in de onrendabele top van woningen voor de doelgroep. De
woningbouwcorporaties zijn bereid om huisvesting in de vorm van Skaeve Huse en Domus plus te realiseren en
beheren. Daarnaast is er een calamiteitenvangnet met een budget van 10.000 Euro ter beschikking gesteld door
de gemeente waarbij woningcorporaties niet op de cliënt verhaalbare kosten van ontruiming en woningherstel
kunnen verhalen.
1.1.3.2. Prestatieafspraken Heemskerk
In de ‘Woonvisie 2020: Beverwijk en Heemskerk’ onderschrijft de gemeente Heemskerk de doelstelling om
mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen met ondersteuning vanuit het (eigen) netwerk. Hiervoor
wordt ingezet op preventie, het realiseren van geschikte woningen en maatwerk. De gemeente beschouwt
zichzelf zowel als facilitator, coördinator, stimulator als uitvoerder van dit proces. De gemeente en
woningbouwcorporaties hebben zich ten doel gesteld om woningen betaalbaar te houden en te voorkomen dat
mensen door hoge woonlasten in betalingsproblemen komen. Daarnaast zetten beide instanties in op het
voorkomen van segregatie van wijken en het zo lang mogelijk zelfstandig laten wonen van mensen in hun eigen
woonomgeving.
1.1.3.3. Prestatieafspraken Heemstede
In de prestatieafspraken van de gemeente Heemstede wordt het regionale beleidskader onderschreven. Samen
met woningcorporaties en huurdersorganisaties heeft de gemeente Heemstede de ambitie om voldoende
toegankelijke woningen en woonvormen aan te bieden die aan de behoeften van bijzondere doelgroepen voldoen
(Prestatieafspraken 2018 – 2021 Volkshuisvesting Heemstede). Daarnaast zet de gemeente in op een goede
samenwerking met zorgorganisaties, welzijnsorganisaties, mantelzorgers en corporaties om de doelgroep de
benodigde ondersteuning en begeleiding aan te kunnen bieden. Bij de onderlinge samenwerking wordt onder
andere aandacht geschonken aan het uitwisselen van kennis over (langer) zelfstandig wonen en het voorkomen
van huurbetalingsproblemen als preventie tegen huisuitzettingen. De gemeente Heemstede geeft aan dat in haar
gemeente de uitstroom vanuit beschermd wonen en maatschappelijke opvang momenteel minder duidelijk
waarneembaar. Conform de afspraken die vastgelegd zijn in de regionale contingentenregeling ZuidKennemerland stellen woningcorporaties woningen beschikbaar voor uitstromende cliënten. Concreet worden er
jaarlijks maximaal 52 woningen beschikbaar gesteld voor de huisvesting van cliënten uit intramurale
voorzieningen. Daarnaast worden er maximaal 10 woningen beschikbaar gesteld voor economisch dakloze
gezinnen met kinderen.
1.1.3.4. Prestatieafspraken Haarlemmermeer
In de prestatieafspraken met de grootste woningbouwcorperatie en huurdersorganisatie in de gemeente spreekt
de gemeente Haarlemmermeer af om het project ‘Vroeg Eropaf’ voort te zetten en uit te breiden naar andere
gebieden in de gemeente (Prestatieafspraken 2019). In dit project wordt ingezet op vroegsignalering van
huurschulden en het voorkomen van ontruimingen. Daarnaast handhaven de partijen de samenwerking om
zoveel mogelijk huisuitzettingen te voorkomen. De partijen signaleren dat de leefbaarheid in enkele wijken onder
druk staat en wijzen erop dat dit waarschijnlijk mede veroorzaakt is door de toenemende uitstroom vanuit
intramurale instellingen. In 2018 is hiervoor de zogenaamde Opstapregeling geïntroduceerd waarbij cliënten op
basis van een driehoekscontract woningen huurden bij de corporatie. De partijen hebben de ambitie om de
Opstapregeling in 2019 te continueren en te evalueren. Daarnaast zetten de partijen in op het intensiveren van de
samenwerking tussen de gemeente, de woningbouwcorporatie en hulpverleningsorganisaties. In het eerste
kwartaal van 2019 worden langere termijn afspraken gemaakt over de huisvesting van bijzondere doelgroepen.
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Een van de uitgangspunten voor deze afspraken is dat ieder jaar 35% van de sociale huurwoningen die verhuurd
wordt, beschikbaar wordt gesteld voor bijzondere doelgroepen.
1.1.3.5. Conclusie
De gemaakte prestatieafspraken van alle gemeenten zijn in lijn met het regionale beleidskader. Uit de
prestatieafspraken van de centrum gemeente en regio gemeenten met woningcorporaties komt duidelijk naar
voren dat alle partijen zich door middel van een intensieve samenwerking inzetten om de bijzondere doelgroepen
te huisvesten. Gemeente Haarlem onderscheidt zich van de andere gemeenten door de innovatieve wijzen
waarop getracht wordt beschikbare woonruimte voor de doelgroep te realiseren (e.g., Domus plus, kamergewijze
verhuur woningen). Daarnaast komt uit de prestatieafspraken naar voren dat alle gemeenten in hun
samenwerking met woningcorporaties aandacht besteden aan de preventie van huisuitzettingen door middel van
vroegsignalering. Vergeleken met gemeente Haarlem en gemeente Haarlemmermeer zijn deze plannen in de
prestatieafspraken van de gemeente Heemskerk en gemeente Heemstede echter minder concreet uitgewerkt.
1.1.4. Uitkomsten van het beleid in cijfers
In deze rapportage wordt onderzocht in hoeverre de uitkomsten van het beleid omtrent de ambulantisering en
regionalisering van de zorg verklaard kan worden vanuit het perspectief van stakeholders en gemeenten. De data
die wij voor dit onderzoek verzameld hebben is kwalitatief van aard, en betreft documenten en interviews. Uit de
aan ons beschikbaar gestelde documenten rapporteren we hier cijfermatige uitkomsten die door anderen
verzameld zijn. Ons inziens is het goed dit beeld te hebben alvorens dit verdere rapport te lezen.
De Taskforce ‘huisvesting bijzondere doelgroepen’ Haarlem heeft een inventarisatie gemaakt van het aantal
personen dat in 2018 door kan stromen naar zelfstandig wonen (met begeleiding). Tabel 2 geeft hier een
overzicht van:
Jaarlijkse uitstroom

Aantal

Maatschappelijke opvang

125

Beschermd wonen

50

Intramurale instellingen
* GGZ
* VG
* Residentiele jeugdinstellingen
Ex-gedetineerden

5
5
20
20

Totaal

225

Tabel 2. Aantal personen dat door kan stromen naar zelfstandig wonen (met begeleiding). Bron: Beleidsmedewerker wonen, Haarlem

Tevens zijn er in het regionale beleidskader prognoses gemaakt over de af- en toename van de intramurale
capaciteit en de voor de doelgroep benodigde woningen voor zelfstandig thuis wonen in de komende 10 jaar.
Deze verwachte ontwikkelingen worden getoond in Tabel 3 en 4 (volgende pagina).
Verandering intramurale
capaciteit
BW thuis wonen na
omklappen
BW-uitstroom en
afbouw
MO-afbouw

2017

2018

2019

2020

-50

-50

-50

-50

-25

-25

-25

-25

-20

-20

-20

-20

-10

-10

-200

-6

-5

-6

-5

-6

-6

-6

-5

-5

-5

-52

Woningen specifieke
‘niet-plaatsbare’ groep
Totaal

6
-75

6
-80

-75

2021

2022

2024

2025

2026

Totaal
-200

6
-80

2023

-20

6
-25

-20

24
-25

-15

-15

-428

Tabel 3. Prognose vermindering intramurale capaciteit (2017-2026). Bron: Beleidskader Wonen en Herstel, 2017-2022, p. 31.
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Benodigde woningen
voor zelfstandig thuis
wonen
Zelfstandige woningen
BW uitstroom

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Totaal

25

25

25

25

20

20

20

20

10

10

200

Zelfstandige woningen
BW nieuw

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

250

Zelfstandige woningen
MO

150

150

125

125

100

100

75

75

50

50

1000

Totaal

200

200

175

175

145

145

120

120

85

85

1450

Tabel 4. Prognose benodigde woningen voor zelfstandig thuis wonen (2017-2026). Bron: Beleidskader Wonen en Herstel, 2017-2022,
p.31.

Naar aanleiding van de analyse van beleidsdocumenten, prestatieafspraken en uitvoeringsprogramma’s en de
interviews geven wij nu een overzicht van de uitkomsten van de ambulantisering-doelstellingen. Gemeentelijkeen corporatierespondenten hebben de aanwezige data naderhand op verzoek aangevuld met behulp van hun
netwerk.

Aantal inwoners
(2018)
Aantal sociale
huurwoningen
% Sociale
huurwoningen t.o.v.
aantal inwoners
Aantal
gereserveerde
woningen per jaar
voor uitstroom
Uitstroom naar
contingentwoningen

Aantal
huisuitzettingen

Haarlem
159.709

Haarlemmermeer
147.272

Heemskerk
39.146

Heemstede
27.080

21.670

12.4453

6.1306

2.2609

13.6%

8.5%

15.7%

8.3%

2015:
2016: 62
2017: 80
2018: 95
2019: 1001
2015: 15
2016: 42
2017: 82
2018: 702
2013: 68

2018: minimaal 604

vanaf 2015:107

max. 52

nog niet duidelijk5

vanaf 2015:107

1-2(?)9

2016: 12

2016: 98

2013: 9
2014: 4
2015: 3
2016: 2
2017: 310

Tabel 5. Output van de ambulantisering-doelstellingen.
1 Bron: Interviews respondenten gemeente en woningcorporaties & Handboek MO, contingentenregeling. 2 Beleidsmakers gemeente
Haarlem; gebaseerd op voorlopige cijfers 2018 3 Prestatieafspraken 2018 Ymere, 4 Uitvoeringsplan Wonen met Zorg, 5 Ketenregisseur
Wonen en Zorg, Haarlemmermeer, 6 Factsheet wonen met zorg 2017, 7 Aantal is per jaar, sinds 2015. 10 voor Heemskerk, 14 inclusief
Beverwijk, 20 voor heel IJmond. Bron: beleidsmaker wonen, bureau leefomgeving Heemskerk, 8 Bron: Woningcorporatie Heemskerk. 9In
2016. Bron: Beleidsmaker Wonen, Heemstede. 10 Bron: Rapportage Sociaal Domein Heemstede (2017).

Zoals blijkt uit Tabel 5 zijn de uitkomsten nog niet in alle gemeenten duidelijk of bekend. De tabel biedt de eerste
inzichten over de uitkomsten van het beleid. In de hierop volgende jaren van dit onderzoek hopen we dat we
steeds duidelijker zicht krijgen op trends en ontwikkelingen aan de hand van de cijfermatige uitkomsten van het
beleid.
Uit de cijfers blijkt dat afgezet ten opzichte van het aantal inwoners de gemeente Heemskerk (15.7%) en de
gemeente Haarlem (13.6%) het hoogste aantal percentage sociale huurwoningen hebben. Het percentage
sociale huurwoningen is voor de gemeente Haarlemmermeer (8.5%) en gemeente Heemstede (8.3%) ongeveer
gelijk aan elkaar. Van de vrijkomende sociale huurwoningen is in de gemeente Haarlemmermeer recent
afgesproken dat een derde naar de bijzondere doelgroep gaat. Het is ons onbekend welke rato de andere
gemeenten gebruiken om de vrijkomende sociale huurwoningen te verdelen onder de verschillende doelgroepen.
Uit de in 2016 gemaakte prognose van de benodigde woningen voor zelfstandig wonen wordt duidelijk dat er in
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2018 regionaal naar verwachting 200 woningen benodigd zouden zijn om de nieuwe cliënten en uitstroom vanuit
BW en MO te ondervangen.
Voor de Haarlemmermeer en Heemskerk zijn ook de cijfers bekend van de uitstroom naar contingentwoningen. In
Heemstede heeft een gemeentelijke respondent een schatting gemaakt (er zouden dus in ieder geval wel cliënten
gehuisvest zijn) en in Haarlemmermeer zijn de aantallen (tot nu toe) niet bekend. Wat opvalt is dat cliënten in
Haarlem in 2017 meer contingentwoningen hebben gekregen dan oorspronkelijk was afgesproken. Voor 2018 zijn
nog geen volledige cijfers bekend en kan er dus nog geen definitieve conclusie worden getrokken.
In Heemskerk valt op dat er meer mensen werden gehuisvest in 2018 (20+) dan is afgesproken. Of de gemeente
met haar aantal (20+) Heemskerk of heel IJmond bedoeld is echter nog onduidelijk. Wel is aangegeven dat
Heemskerk in de regio relatief actief is, terwijl aangegeven is dat het moeilijk is om iemand in Bloemendaal te
huisvesten. In Heemstede lijkt er minder concrete uitvoering te zijn gegeven aan de ambulantisering. In
Heemstede is het onduidelijk hoeveel woningen er gereserveerd zijn voor de uitstroom van bijzondere
doelgroepen. Er lijkt er minder concrete uitvoering te zijn gegeven aan de ambulantisering. Hierboven is dit ook
aangegeven, dat er geen concerete afspraken zijn gemaakt. Haarlem geeft hiervoor de reden dat er minder
(gevoelde) urgentie zou zijn op bestuurlijk niveau in sommige regiogemeenten. Dat zou volgens hen kunnen
komen doordat de problematiek in minder mate speelt/opvalt in de regio’s.
Tot slot zijn de bekende cijfers betreffende het totale aantal huisuitzettingen (van alle soorten huurders)
opgenomen in tabel 5. Zoals blijkt uit de tabel is hier op het moment maar weinig over bekend. Alhoewel
corporaties vaak wel over deze informatie beschikken hebben zij nog niet allemaal gereageerd op ons verzoek
om deze informatie te delen. Gemeenten konden deze data tot nu toe ook nog niet leveren. Het valt op dat
uitspraken als ‘nagenoeg geen’ worden gecombineerd met ‘geen zicht op’. De enige gemeente die een volledig
overzicht weergeeft in haar monitor is de gemeente Heemstede. Hieruit blijkt o.a. dat tussen 2013 en 2017 tussen
de 57 en 80% van de uitzettingen kon worden afgewend.
Voor het overige geven corporaties desgevraagd aan dat huisuitzettingen nog maar weinig voorkomen, maar dat
het nog wel gebeurt. Als er huisuitzettingen plaatsvinden, betreft dat voornamelijk de cliënten die zorg weigeren,
maar ook vooral de huurders off the radar van het zorgnetwerk (zie 1.4). Van Haarlem is bekend dat er sinds in
ieder geval drie jaar geen gezinnen meer zijn uitgezet. Dit lijkt erop te duiden dat het convenant tussen de
gemeente en de woningcorporaties met betrekking tot de preventie van huisuitzettingen op dit onderdeel
succesvol is. In de gemeente zijn wel enkele alleenstaanden uitgezet, maar onbekend is nog hoeveel precies.
1.1.5. Conclusie
Deze combinatie van het woon- en het wmo beleid levert direct een aardig beeld op, ook van wat we niet weten.
In het volgende hoofdstuk gaan wij in op hoe de mensen die daadwerkelijk zijn uitgestroomd dit zelf hebben
ervaren, en ook hoe zij voor wie dit nog staat te gebeuren hier tegen aankijken.
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1.2 Cliënten Beschermd Wonen over Ambulantisering
‘Ja dat klinkt misschien heel hoogdravend, maar ik ben weer trots op mijzelf.’
(Berend, 56)

Cliënten zien het zelfstandig wonen overall als positief, ook wanneer zij de eerste ervaring hiermee, na (een
langere periode) in Beschermd Wonen, als erg vermoeiend beleven, zoals Berend ook aan gaf tijdens het
interview met ons. In dit hoofdstuk gaan wij in op onze resultaten over ambulantisering op basis van de interviews
met (voormalige) cliënten van beschermd wonen. Met cliënten is besproken hoe zij tegen (weer) zelfstandig
wonen aan kijken. Op basis hiervan hebben wij verschillende indelingen kunnen maken: zij die voorstander zijn
van ambulantisering, zij die voorstanders zijn van ambulantisering maar onder voorwaarden zoals ambulante
ondersteuning, en zij die geen voorstander zijn van ambulantisering. We relateren deze categorieën in dit
hoofdstuk aan de huidige woonsituatie en wat door deze cliënten hierover is gezegd. Door cliënten aan de orde
gebrachte voorwaarden voor ambulantisering hebben wij ingedeeld in: uitstroom gerichte ondersteuning (eigen
tempo, juiste prikkel) en continuïteit van ondersteuning. Ook hebben BW cliënten aangegeven voor wie zij
denken dat ambulantisering minder goed mogelijk is: dit is de groep bij wie verslaving op de voorgrond is. Wij
bespreken nu eerst de indeling in drie categorien.
1.2.1. Hoe BW-clienten aankijken tegen weer zelfstandig gaan wonen
Wij delen in dit onderzoek cliënten in drie categorieën in. Met de eerste categorie, ‘Ambulantisering’, wordt in dit
rapport bedoeld dat cliënten de manier waarop weer zelfstandig gaan wonen nu plaatsvindt in de gemeente
Haarlem en regio positief vinden. Met de tweede categorie, ‘Ambulantisering onder Voorwaarden’, wordt bedoeld,
dat cliënten voorstander zijn van het idee achter ambulantisering, maar nog kanttekeningen plaatsen bij de
manier waarop zij deze uitvoering ervaren. Tot slot wordt met de derde categorie, ‘Geen Ambulantisering’,
bedoeld dat cliënten, onder welke voorwaarde dan ook, het weer zelfstandig gaan wonen niet zien zitten. Onder
de laatste categorie, ‘Geen Mening’, staat Willem. Willem verblijft tien jaar in een instelling voor beschermd
wonen nadat zelfstandig wonen niet is gelukt. Willem gaf tijdens het interview aan geen duidelijke mening over
ambulantisering te hebben, maar kon wel aangeven welke angsten en onzekerheden een rol zouden kunnen
spelen bij het zelfstandig wonen.
Hieronder volgt ter verduidelijking tabel 6 waarin vermeld staat wat de huidige woonsituatie is van cliënten en de
verschillende categorieën waar wij ze op basis van hun mening en ervaring in hebben ingedeeld.

Respondenten

Categorie

Woonsituatie

Anita (40), Johan (59)

Ambulantisering

Beschermd Wonen

Berend (56)

Ambulantisering onder
voorwaarden

Zelfstandig Wonen

Mike (45), Peter (29), Wilfred
(46), Laura (55), Remco (57),
Sylvia (60), Annemieke (43)

Ambulantisering onder
voorwaarden

Beschermd Wonen

Julia (39), Sander (44), Daniel
(50)

Geen Ambulantisering

Beschermd Wonen

Willem (52)

Geen mening

Beschermd Wonen

Tabel 6. Cliënten beschermd wonen ingedeeld naar visie op ambulantisering en woonsituatie

In deze tabel kunnen wij zien dat het grootste gedeelte van de beschermd wonen cliënten positief gestemd is
over ambulantisering, mits dit onder een aantal aanvullende voorwaarden plaatsvindt. Deze visie vinden we dus
zowel bij mensen die nog in beschermd wonen verblijven, als bij de persoon die reeds zelfstandig woont.

19

05-02-19 versie

Rapportage 2018 Regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer

Universiteit Utrecht, ASW

Beschermd wonen cliënten noemen als voorwaarden het tempo en het hierbij gewenste ondersteuningsaanbod
ter voorbereiding van ambulantisering, en hadden vragen bij de prikkel en ideeën over de gewenst continuïteit
van ondersteuning. Ook gaven geïnterviewde BW cliënten aan welke cliënten zij als het meest kwetsbaar zien.
Dit lichten wij hieronder kort toe.
1.2.2. Ambulantisering onder voorwaarden
1.2.2.1. Uitstroomgericht ondersteuningsaanbod
Begeleiding heeft in beschermd wonen volgens de geïnterviewden een grote rol in de slaagkans van de transitie
naar een eigen woning. Geïnterviewde cliënten zijn doorgaans tevreden over de kwaliteit en de mate van
hulpverlening en geven desgewenst aan dat je ‘zoveel hulp kunt krijgen als dat je wil, als je het maar vraagt, als
je het maar aangeeft. Echter, BW cliënten geven ook aan dat de aanwezigheid van hulpverlening nadelig kan
werken voor cliënten, omdat ze afhankelijk worden van de begeleiding.
‘‘Ja omdat ik gewoon soms wel merk dan mensen meer uhm in hun mars hebben en dat dat er gewoon niet uitkomt.
Dat dat ook soort van gemak is om begeleiding erbij te halen.’’ (Annemieke, 43)

Een ander nadeel van begeleiding waar cliënten wel tegenaan lopen is dat wanneer zij zelf iets proberen te
regelen bij een instantie ze vaak niet geholpen worden en dat er gevraagd wordt om de hulpverlening contact te
laten opnemen. Dit werkt enorm beperkend voor cliënten die proberen om hun zelfredzaamheid te vergroten.
Voor BW cliënten spelen tegelijkertijd zowel angst voor eenzaamheid als onzekerheid over het eigen kunnen een
rol in de vorming over hun mening over ambulantisering en de hulpvraag die zij hierbij hebben. BW cliënten zijn
gewend geraakt aan het idee van begeleiding in de buurt, en zij kunnen er nog onzeker over zijn of ze klaar zijn
voor zelfstandig wonen met enkel ambulante begeleiding. En cliënten BW doen ook concrete suggesties. Zo
geven cliënten aan dat zij moeite verwachten te krijgen met het voeren van een huishouden, of de financiën.
In interviews met cliënten is ook naar voren gekomen dat de wens er is dat er meer ingezet wordt op het
voorkomen van terugval, op preventie. Cliënten BW willen niet (opnieuw) in de situatie komen dat ze niet langer
thuis kunnen blijven wonen. Cliënten die reeds zelfstandig hebben gewoond en nu beschermd wonen geven aan
dat ze het lastig vonden om zelfstandig te wonen. Tijdens de interviews noemen cliënten voorbeelden van
mensen om hen heen die nadat zij beschermd woonden, en zijn uitgestroomd naar een zelfstandige woning,
vervolgens terug moesten keren naar een voorziening, omdat het toch niet goed ging. Bij het inzetten op
preventie moet volgens de geïnterviewde cliënten dan ook goed gekeken worden naar wat cliënten concreet
nodig hebben om zelfstandig te kunnen blijven wonen.
‘‘Heb wel 3 jaar zelfstandig gewoond maar het ging eigenlijk niet zo goed. Ik sloot me nogal op en ja het huishouden
dat schoot er nog al eens bij in.’’ (Willem, 52)

In het geval van Willem zou bijvoorbeeld besproken kunnen worden hoe het voeren van een eigen huishouden
weer op te pakken en welke ondersteuning hier ook bij mogelijk is.
Door cliënten wordt ook aangegeven dat het voor sommige cliënten raadzaam is om de overgang naar het
zelfstandig wonen gefaseerd te laten verlopen. Indien er bijvoorbeeld geen sprake is van inkomensbeheer
gekoppeld aan de uitstroom, dan dient de verantwoordelijkheid voor het betalen van de rekeningen volgens deze
respondenten ook gefaseerd plaats te vinden.
‘‘Dat de overstap naar zelfstandig wonen niet in één keer wordt gemaakt, maar dat mensen stap voor stap voorbereid
worden op dat moment.’’ (Berend, 56)

Ook cliënten die zelf zijn ‘omgeklapt’ geven dit signaal. Hieruit kunnen we mogelijk concluderen dat niet alle
cliënten bekend zijn met het gemeentelijk beleid t.a.v. omklappen (p.17) terwijl zij dit mogelijk wel zelf mee
maken.
Tenslotte is er nog een categorie die wij ‘eigen tempo’ hebben genoemd. BW cliënten geven aan het zelfstandig
wonen te zien als iets waar mensen graag zelf het initiatief toe zouden willen nemen. Tegelijkertijd zijn er binnen
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deze categorie een aantal cliënten geïnterviewd die al meer dan 10 jaar in een voorziening verblijven. Dit
beïnvloedt de manier waarop deze cliënten ambulantisering zien. Het lange verblijf in een beschermde woonvorm
heeft zijn effect op cliënten, waardoor een transitie naar een eigen woning gepaard gaat met een aantal angsten
en onzekerheden. Een deel van de angsten van cliënten is gelegen in het tempo waarop de transitie naar
zelfstandig wonen plaatsvindt.
‘‘Ik wil niet snel. In een woonwijk om daar alleen te zitten dat lijkt me echt afschuwelijk gewoon’’ (Mike, 45)

Respondenten geven aan het gevoel te hebben dat de overgang naar het zelfstandig wonen snel gaat, in
vergelijking met de eigen woonwensen.
Uit deze bevindingen komt naar voren dat BW cliënten een ondersteuningsbehoefte hebben, en dat deze meer
gericht kan zijn op ambulantisering door gefaseerd hieraan te werken, en in te gaan op eerder ervaringen. Uit de
interviews blijkt dat dit nog niet het geval is, terwijl cliënten dit graag zouden willen.
1.2.2.2. Gewenste continuïteit van ondersteuning
Cliënten BW noemen verschillende voorwaarden welke te maken hebben met de gewenst continuïteit in de
geboden ondersteuning, welke in dat geval minder gekoppeld is aan het verblijf en meer aan het individuele
traject. Uit de interviews komt ook naar voren dat er veel wisseling is in begeleiding. Verloop van personeel is niet
altijd iets waar een organisatie invloed op heeft, maar dit verloop heeft wel invloed op het herstel van cliënten. Er
gaat namelijk enige tijd overheen voordat er een goede relatie is opgebouwd tussen een begeleider en cliënt. De
concrete voorstellen voor de uitwerking van scheiden wonen/ zorg die in deze door BW cliënten zijn gedaan
sluiten hier op aan. Zo noemen BW cliënten de vorm waarop het stellen van indicaties op het moment nog wordt
gerelateerd aan verblijf in een voorziening, de behoefte aan terugvalopties in beschermd wonen en de angst die
bestaat om alleen nog op daklozenopvang terug te kunnen vallen na vertrek uit BW.
Om te beginnen veroorzaken indicaties die voor een korte periode worden afgegeven veel onrust. Cliënten
geven in de interviews aan een indicatie voor een jaar te krijgen waarvan elk jaar wordt bekeken of deze verlengd
kan worden. De overgang naar een zelfstandige woning zou gepaard kunnen gaan met minder onzekerheid
wanneer de transitie naar een eigen woning los staat van het wel of niet verlengen van de indicatie.
‘‘Ja, dus dat is wel de intentie die iedereen die sinds twee jaar geleden binnenkomt echt eh wel binnen twee jaar weg
te krijgen.’’ (Peter, 29)

Feitelijk zou de indicatie los kunnen staan van het verblijf, maar dit wordt door de geïnterviewde BW cliënten niet
zo ervaren. Dit heeft ook te maken met iets dat wij ‘Juiste prikkel’ hebben genoemd, mede in reactie op dat een
aantal cliënten haar vraagtekens bij de gewenste doorstroom zet, omdat zij de indruk heeft dat voornamelijk
sprake van een financiële prikkel.
Daarnaast is de wens dat snelle opname mogelijk blijft voor cliënten bij wie zelfstandig wonen juist een nadelig
effect heeft op hun welzijn. Cliënten geven aan dat de situatie op dit moment ernstig uit de hand moet lopen
voordat een cliënt wordt opgenomen en dit is niet altijd wenselijk.
‘‘Ja kijk je hebt echt mensen die echt niet gewoon zeg maar in een normale wijk kunnen tussen normale mensen in
zeg maar, met gewoon eigen begeleiding aan huis. Ja daar heb je wel zo'n inrichting voor nodig.’’ (Wilfred, 46)

Graag worden BW cliënten gevolgd in dit proces, opdat ook tijdig kan worden voorzien wanneer het niet goed
gaat (zie ook ‘on the radar’ blijven, zoals woningcorporaties dat in dit rapporten noemen).
Wat opvalt is dat cliënten tijdens de interviews aangeven dat wanneer een cliënt is uitgestroomd naar een eigen
woning en het toch niet goed blijkt te gaan, de cliënt niet terug kan naar de voorziening waar hij/zij vandaan komt.
Het idee dat cliënten niet terug kunnen naar de plek waar ze zich het laatst veilig hebben gevoeld kan een
belemmering zijn in het uitstromen naar een eigen woning.
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‘‘Nee ze komen hier niet meer terug. Ik ben bang dat je dan bij het Leger des Heils terecht komt, dat soort
instellingen.’’ (Anita, 40)

Wat ook de aandacht trekt in dit citaat is de plek die de maatschappelijke opvang bij deze krijgt toebedeeld. In
deze rapportage gaan wij ook in op hoe professionals binnen en buiten de gemeente aankijken tegen de positie
van het maatschappelijke opvang aanbod, in relatie tot het overige ambulante- en woonvoorzieningenaanbod.
Uit onze interviews blijkt dat er een groot verschil is tussen aan de ene kant cliënten die zelf aangeven eraan toe
te zijn om zelfstandig te wonen en aan de andere kant cliënten waarbij het initiatief voor het zelfstandig wonen bij
de organisatie en/of begeleiding ligt. Bij de cliënten die zelf initiatief nemen om uit te stromen is er sprake van een
positieve attitude tegenover de ambulantisering. Het altijd kunnen terugvallen op de begeleiding wordt als steun
gezien. De voorkeur wordt daarom ook gegeven aan ‘BZW’ (begeleid zelfstandig wonen). Wij gaan er nu vanuit
dat clienten hiermee mogelijk het ‘omklappen’ bedoelen. Cliënten die reeds op deze manier zelfstandig wonen,
zoals Berend, zijn over dit omklappen ook erg positief.
‘‘Ik ga BZW wonen, want ik ben eraan toe, ik ben vrij zelfstandig, maar ik vind het wel leuk dat ik hierop kan
terugvallen, de mensen. Dat je toch een maatschappijtje om je heen hebt.’’ (Laura, 55)

Dit gevoel van zelfbeschikking, eigen tempo en de juiste prikkel, motivatie blijkt zeer van belang voor een groot
deel van de door ons geinterviewde BW-cliënten.
1.2.3. Ambulantisering
Twee geïnterviewde cliënten zijn tevreden met het zelfstandig wonen zoals dit op dit moment wordt ingevuld. Van
deze twee cliënten geeft de eerste aan al geruime tijd in een instelling voor beschermd wonen te verblijven en er
om die reden erg aan toe te zijn uit te stromen naar een eigen woning.
“Dit jaar hebben we urgentie aangevraagd, volgens mij in april. Dus dat is drie maanden nu. Dus dat valt op zich wel
mee maar ja, het is gewoon te lang vier jaar hier”. (Anita, 40)

De tweede cliënt die voorstander is van zelfstandig wonen onder de huidige voorwaarden, is een cliënt die erg
ontevreden is over de gang van zaken binnen de instelling. Deze cliënt geeft tijdens de interviews aan dat deze
prima in staat is om zelfstandig te wonen, maar te ervaren dat zijn indicaties bewust door de instelling ‘zwaarder’
worden gemaakt, omdat hij als cliënt van financiële waarde is voor de instelling. Cliënt verblijft inmiddels een jaar
in de instelling en wil graag uitstromen naar een eigen woning, maar ervaart dat hij hier geen hulp bij krijgt.
1.2.4. Geen Ambulantisering
Een klein deel van de geïnterviewde BW-cliënten is geen voorstander van ambulantisering. Binnen deze
categorie cliënten is de voornaamste reden dat zij geen voorstander zijn van ambulantisering dat dit door deze
cliënten vooral als een kostenbesparende maatregel wordt gezien. Dit beeld wordt volgens de geïnterviewde
cliënten mede ingegeven door de mensen die hen begeleiden.
‘‘Ik hoor van de staf dat het allemaal maar goedkoper moet.’’ (Daniel, 50)

Daarnaast hebben cliënten in deze categorie veelal een aantal pogingen zelfstandig wonen in het verleden achter
de rug. Dit is niet positief afgelopen voor de cliënten in deze categorie. Ook is er bij deze cliënten sprake van
zware psychische problematiek. Dit leidt ertoe dat dat deze cliënten voornamelijk rust en stabiliteit in hun leven
willen en dat willen ze bereiken door te blijven waar ze nu zitten.
1.2.4.1. De kwetsbaarste doelgroep volgens BW cliënten zelf
Vooral wanneer het de doorstroom betreft van een cliënt die kampt met verslavingsproblematiek, dan zijn deze
volgens de geïnterviewde BW cliënten niet toe aan zelfstandig wonen. In de interviews wordt aangegeven dat
cliënten pas zouden moeten uitstromen als ze clean zijn, omdat uitstromen met een verslaving volgens een van
de cliënten de cliënt geen goed doet en de slagingskans van het zelfstandig wonen verkleint.
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Overigens is één van de signalen tijdens de interviews dat er onvoldoende wordt gedaan om cliënten met
psychische problematiek en cliënten met psychische problematiek én een verslaving, van elkaar te scheiden.
Volgens cliënten verslechtert de leefomgeving van cliënten zonder verslaving op het moment dat ze in een
instelling verblijven waar ook clienten met een verslaving verblijven.
1.2.4.2. Motivatie
Een belangrijk punt dat uit onze interviews naar voren komt is dat het van belang lijkt dat het zelfstandig wonen
onder cliënten als meerwaarde voor het eigen welzijn wordt gezien. Cliënten geven vaak aan de prikkel en het
tempo als meer van buitenaf ingegeven door hulpverleners of ‘omdat het moet van de gemeente’ dan dat zij dit
vanuit zichzelf willen, ingegeven zien. Tegelijkertijd komen motivatie, dag-structuur en zingeving in bijna alle
gesprekken met BW-cliënten ook op een positieve manier naar voren, en blijkt dat dagbesteding of (vrijwilligers)werk een belangrijke rol speelt in het leven van cliënten. Het zorgt voor structuur, sociale contacten en vergroot
de kans dat zelfstandig wonen slaagt.
‘‘Waardering, ik doe er weer toe. Een aantal jaren dusdanig in het verdomhoekje gezeten dat mensen me maar
gewoon met de nek aankijken. En nu in dit vrijwilligerswerk ja dan krijg je weer een stukje waardering een stukje
eigenwaarde.’’ (Berend, 56)

Het blijkt dan ook belangrijk dat de overgang naar zelfstandig wonen hand in hand gaat met dagbesteding of
(betaald-) werk. Uit de interviews komt naar voren dat dit de slagingskans van het zelfstandig wonen vergroot
door structuur en vermindering van de kans op eenzaamheid.
1.2.5. Conclusie
Het overgrote deel van de BW-cliënten die wij hebben gesproken wil wel zelfstandig wonen, maar heeft hierbij
een ondersteuningsvraag. Deze is vaak concreet en herstelgericht. Cliënten BW geven aan wat zij zouden
ervaren als gerichte begeleiding ter voorbereiding van zelfstandig wonen en dat dit nu nog weinig gebeurd.
Ook wordt er volgens enkele geinterviewde cliënten momenteel nog te weinig rekening gehouden met het welzijn
van de cliënt (en in de ogen van BW cliënten zelf meer kwetsbare cliënten) wanneer er ingezet wordt op
uitstroom. Op basis van deze interviews hebben wij de indruk, dat om het draagvlak voor zelfstandig wonen te
vergroten het belangrijk is dat BW cliënten de toegevoegde waarde van zelfstandig wonen voor zichzelf zien. De
ervaring van de geinterviewde BW-cliënten geeft in veel gevallen ook nog niet te kennen dat begeleiding die in
beschermd wonen wordt geboden in lijn is met de gemeentelijke herstel gerichte beleidsdoelen t.b.v uitstroom
(zoals voorbereiding en goede begeleiding hierbij).
1.2.6. Overeenkomsten & verschillen cliënten BW in Haarlem en Alphen aan den Rijn
Meningen van BW cliënten uit Haarlem en Alphen aan den Rijn over ambulantisering komen grotendeels
overeen. Een meerderheid van de cliënten geeft aan positief tegenover ambulantisering te staan maar stelt hierbij
wel randvoorwaarden. In Haarlem en Alphen aan den Rijn zijn cliënten die verblijven in een BW grotendeels
positief over de aangeboden hulpverlening. Het lijkt er wel op dat cliënten in Haarlem in grotere mate
geïnformeerd zijn over de manier waarop de hulpverlening vormgegeven gaat worden als ze de transitie maken
naar zelfstandig wonen dan in Alphen aan den Rijn. Uit de interviews met cliënten uit Alphen aan den Rijn blijkt
dat aan participatie in de vorm van vrijwilligerswerk in vergelijking met Haarlem meer wordt gedaan. Ook hebben
we in Alphen aan den Rijn niet opgetekend wat we in Haarlem wel hebben waargenomen, ten aanzien van de
ervaring van de extern ingegeven en negatieve ervaren prikkel in relatie tot het idee over het zelfstandig (moeten)
gaan wonen.
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1.3 Cliënten Maatschappelijke Opvang over Ambulantisering
In dit onderdeel van het rapport worden de meningen en ervaringen van cliënten uit de maatschappelijke opvang
in Haarlem en de regio ten opzichte van de ambulantisering duidelijk gemaakt. Wij konden de geinterviewede
MO-cliënten naar aanleiding van de analyse van de interviews slechts in twee van de drie categorieën indelen,
namelijk: ‘ambulantisering’, ‘ambulantisering onder voorwaarden’. Van het niet zien zitten van zelfstandig gaan
wonen bleek geen sprake. In Haarlem zijn er geen cliënten in de MO die per definitie geen voorstander zijn van
zelfstandig wonen. Hieronder volgt ter verduidelijking tabel 7 waarin vermeld staat wat de huidige woonsituatie is
van cliënten en de verschillende categorieën waar wij hen hebben ingedeeld:

Respondentnummer

Categorie

Woonsituatie

Stijn (58), Erika (unkown), Wendy
(34), Paul (46), Harry (37), Tim
(37)

Ambulantisering onder
voorwaarden

Maatschappelijke Opvang

Anouk (27), Annie (61), Gerard
(46), Sjon (33), Matthijs (48)

Ambulantisering

Maatschappelijke Opvang

Tabel 7. Cliënten maatschappelijke opvang ingedeeld visie ambulantisering en woonsituatie.

1.3.1. Ambulantisering
De helft van de cliënten in de MO in Haarlem en de regio is positief over ambulantisering. Cliënten noemen
tijdens de interviews verschillende redenen waarom zij voorstander zijn van het sneller uitstromen uit de MO naar
een eigen woning. Een aantal van deze redenen zijn o.a. het niet tevreden zijn over de gang hulpverlening binnen
de MO; niet blij zijn met het feit dat de MO een opvang is voor mensen met allerlei problematiek waardoor er
vervelende situaties ontstaan tussen bewoners; veel wisselingen van bewoners binnen de MO; en het toe zijn
aan een eigen woning om verder te kunnen in het leven.
‘‘Ja, ik ben er wel echt onwijs aan toe. De mensen die er zaten toen ik binnenkwam, daar is bijna niks meer van over.
Het zijn nu allemaal nieuwe mensen, dat is toch anders. Eerst vond ik het wel prima hier, maar nu merk ik dat ik toch
graag weg wil.’’ (Anouk, 27)

Uit de gesprekken met deze cliënten komt vooral naar voren dat de prioriteit voor hen ligt bij het zo snel mogelijk
krijgen van een eigen woning, voornamelijk vanwege de leefomstandigheden binnen de MO.
‘‘Je zit tussen patiënten die geestelijk, psychisch de weg kwijt zijn. Dus als een dame hier komt, of een heer die nooit
tussen dat soort mensen geleefd heeft, of een wat banger karakter heeft, wat angstiger is dan de ander, normaal is,
die voelt zich hier niet thuis. Die is gewoon bang. Er lopen door elkaar heen drugsgebruikers, er wordt
drugs gebruikt, alcohol, andere dingen. Dat loopt allemaal door elkaar heen.’’ (Matthijs, 48)

De cliënten van de maatschappelijk opvang komen nu in aanraking met middelengebruik. Dit beïnvloedt de sfeer
in de opvang negatief. Een van de cliënten die is geïnterviewd heeft aangegeven dat het beter zou zijn wanneer
verslaafde cliënten eerst naar detox gaan om af te kicken voordat ze tussen andere cliënten in de MO worden
gezet.
1.3.2. Ambulantisering onder voorwaarden
De andere helft van de geïnterviewde cliënten uit de MO in Haarlem en de regio vindt ambulantisering een prima
ontwikkeling, maar vindt wel dat dit onder een aantal voorwaarden zou moeten plaatsvinden.
1.3.2.1. Eigen tempo
Uit de interviews met cliënten komt ook naar voren dat het traject naar een eigen woning op een tempo moet
gaan dat door cliënt wordt bepaald en waarbij de ambulante hulp goed is geregeld.
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“Op papier staat een max van zes maanden, maar ik denk dat ik dat niet ga redden hoor. Het wordt langer.”
(Wendy, 34)

1.3.2.2. Juiste prikkel
Als het meer om de financiën dan het welzijn van de mensen gaat, zijn cliënten bang dat er teveel vaart gezet
wordt in de ontwikkeling. Dan zouden cliënten die nog niet klaar zijn voor de transitie overhaast zelfstandig
moeten gaan wonen.
‘‘Ja, want je hebt soms dat de gemeente te snel wil dat je weer zelfstandig woont, omdat dit natuurlijk geld kost voor
hun.’’ (Wendy, 34)

1.3.2.3. Gewenst ondersteuningsaanbod
Een ander aspect dat naar voren wordt gebracht door cliënten in deze categorie is het gebrek aan maatwerk. Er
zou niet alleen naar de potentie en mogelijkheden van cliënten gekeken moeten worden, maar ook naar wensen
die cliënten hebben. Net als bij de BW-clienten, geven MO-clienten uit deze categorie ook aan dat de angst
speelt, bij de transitie van maatschappelijk opvang naar een zelfstandige woning, om het helemaal alleen te
moeten redden en speelt eenzaamheid in de zelfstandige woning een grote rol. In de maatschappelijk opvang is
er contact met andere cliënten en bij een zelfstandige woning is men op zichzelf aangewezen.
‘‘Elke ochtend is het goeiemorgen en dit dat. En straks zit je weer in je eentje. Dus dat is best wel een beetje, voor
mij, best wel een beetje van ja angstig.‘’ (Gerard, 46)

In relatie tot de gewenste herstelgerichte hulpverlening is het relevant dat de hulpverlening in de
maatschappelijke opvang door respondenten als ontoereikend wordt ervaren. Cliënten ervaren dat hulpverleners
niet veel tijd voor cliënten van de maatschappelijke opvang hebben en dat zij als cliënt overal achteraan moeten
gaan om ervoor te zorgen dat er door de hulpverlening actie wordt ondernomen.
‘‘Omdat je voortdurend als je iets nodig hebt loop je tegen die barrière aan dat je het gewoon dat je weer bij die MO
terecht komt, dat je moet vragen. Maar die zitten dan de hele dag op kantoor en die hebben lol want die zit maar te
vergaderen vergaderen vergaderen en dan heb je ze net nodig en dan zijn ze weer dicht.’’ (Stijn, 58)

Een andere reden voor tijdsgebrek van begeleiders is de heftigheid van situaties die de hulpverleners aantreffen.
Zo geeft een respondent aan dat hulpverleners de aandacht moeten verdelen tussen alle cliënten en dat de
meest urgente zaken voorrang krijgen. Als er cliënten zijn met grote (gedrags-)problemen is er minder tijd voor de
minder urgente zaken en ervaren cliënten met kleinere vragen dat ze geen ruimte kunnen innemen. Ook wordt
aangegeven dat hierdoor de cliënten die alleen een klein duwtje in de rug nodig hebben achter het net vissen.
‘‘Een zooitje binnen. Tenminste naar mijn idee, als je mensen wilt helpen dan moet het heel anders gaan. En dat is
net zo hier, personeelsleden, die moeten de hele dag improviseren. Want dan komt de een schreeuwend binnen, dan
komt de een huilend of gillend binnen, dan komt er een boos binnen.’’ (Matthijs, 48)

Daarnaast geven cliënten aan dat de hulpverlening in de MO niet in staat is om de juiste (hoeveelheid) hulp te
bieden aan cliënten met complexe problematiek.
‘‘Of het nou drugs is of geestelijk, die mensen zijn in de war. En dan zeg ik kijk dit nou, die mensen hebben hulp
nodig! Niet voor een uurtje per week, nee, die hebben therapie nodig. Of juiste medicijnen.’’ (Matthijs, 48)

1.3.2.4. Continuïteit van hulpverlening
Een van de voorwaarden die uit de interviews naar voren komt is de continuïteit van hulpverlening.
‘‘De doorstroming is goed. Mensen krijgen wel soms een huis onder begeleiding. Maar er wordt soms wel een beetje
te veel druk gelegd op sommige mensen van je moet nu maar op jezelf gaan en je krijgt geen hulp meer en die
mensen raken in de war. Ik vind dat je zo lang steun moet bieden totdat het echt goed gaat.’’ (Harry, 37)

Uit ervaring van cliënten bevinden zich er in de MO ook mensen die niet in staat zijn om achter de hulpverlening
aan te zitten. Op het moment dat uitstroom naar een eigen woning gaat afhangen van de assertiviteit van cliënten
zelf, zal er een grote groep cliënten zijn die onnodig blijft hangen in de MO.

25

05-02-19 versie

Rapportage 2018 Regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer

Universiteit Utrecht, ASW

‘‘Ja die niet weten hoe, niet durven. Maar sommige mensen vinden het ook wel best. Die stellen alles uit en regelen
zaken niet. Want mensen zijn hier vaak ook in de war, van het pad af. Dan denk je niet aan alles regelen.’’ (Harry, 37)

Een groot deel van de cliënten kent of heeft verhalen gehoord over terugval, over mensen die vanuit de
maatschappelijke opvang zelfstandig gaan wonen maar toch weer terugkeren naar de maatschappelijke opvang.
Deze recidive komt door onvoldoende hulpverlening, doordat mensen teveel op zichzelf zijn aangewezen, maar
ook doordat sommigen zich misdragen. Verslaving en/of overlast veroorzaken worden genoemd als redenen die
ervoor zorgen dat mensen het niet redden in een zelfstandige woning.
‘‘Nou we hebben wel draaideur daklozen om het zo maar te zeggen. Gaan ze even weg naar een kamer en komen ze
weer terug. Omdat ze het simpelweg niet aankunnen. Als ze nou hulp hebben of niet. Ze weten het zelf te verkloten
zodat ze weer terug komen. Kijk huur wordt altijd wel betaald want ze hebben dan wel een bewindvoerder. Maar als je
overlast creëert of een verslaving hebt en andere mensen hebben er last van dan ben je je woning weer kwijt.’’
(Harry, 37)

Wat in dit citaat ook opvalt, is dat het niet betalen van huur niet als reden wordt genoemd, daar er bewind voering
wordt genoemd.
De hulpverlening bij de transitie van maatschappelijke opvang naar zelfstandig wonen wordt verschillend ervaren.
Een deel van de cliënten geeft aan dat zij verwachten dat de hulpverlening gecontinueerd zal worden bij de
transitie naar een zelfstandige woning. Andere cliënten geven aan nog niet te weten hoe de hulpverlening vorm
gegeven wordt als zij de MO verlaten.
Cliënten die worden ingeschat door de begeleiding als ‘capabel’ krijgen bij de uitstroom naar een eigen woning
geen ambulante begeleiding, terwijl hier wel behoefte aan kan zijn.
‘‘Ja mensen moeten uitstromen. Maar het is de vraag of je er hulp bij krijgt of niet. Ik krijg dus geen hulp. Ja dat
vinden ze op basis van mijn situatie, geen schulden of verslaving. Anderen krijgen het gewoon voor elkaar maar ik
krijg niets aangeboden.’’ (Tim, 37)

Voldoende hulpverlening wordt door clienten MO uit deze catagorie als noodzakelijk gezien voor succesvolle
ambulantisering. Over de kwaliteit van de hulpverlening in de maatschappelijk opvang, in de transitie van de
maatschappelijke opvang naar zelfstandig wonen en hoe begeleiding bij het zelfstandig wonen eruit zou moeten
zien, hebben cliënten verschillende meningen en vaker dan BW-clienten geen duidelijk beeld.
1.3.2.5. Verblijven in de maatschappelijke opvang
In de dagelijkse gang van zaken in de maatschappelijke opvang zijn een aantal zaken opvallend. Cliënten
spreken over slechte hygiëne van mensen en benoemen dat bepaalde voorzieningen onhygiënisch zijn, zoals het
sanitair. Daarnaast is er in de maatschappelijk opvang weinig ruimte voor cliënten om zich terug te trekken en zijn
ze overdag meestal op straat.
‘‘Er komen mensen binnen, die ruik je gewoon heel erg. Of die stinken gewoon heel erg op een kamer en daar moet
je verplicht tussen liggen. Maar dat gaat voor sommige mensen niet.‘’ (Matthijs, 48)

1.3.3. Conclusie
Om de transitie te laten slagen is het volgens de geïnterviewde cliënten belangrijk dat er voldoende hulpverlening
beschikbaar is en dat men de weg naar de hulpverlening weet. Het lijkt van belang dat cliënten weten en ervaren
dat ze bij gevoelens van eenzaamheid of vragen over zelfstandig wonen een hulpverlener kunnen benaderen.
Cliënten geven aan dat de randvoorwaarden zoals bewindvoering vaak wel geregeld zijn maar dat de intensiteit
van de hulpverlening varieert en geregeld niet voldoende is.
Uit de interviews maken wij ook op dat het voor cliënten die een (lange) periode geen eigen woning hebben
gehad en in de MO verbleven fijn kan zijn dat, indien gewenst door de cliënt, de begeleiding nog even doorloopt.
Ook bij cliënten bij wie geen sprake is van complexe problematiek. Wij concluderen op basis van de interviews
ook dat het dakloos raken en hierdoor genoodzaakt zijn in een MO verblijven niet te licht mag worden opgevat.
Dit maakt dan ook dat het belangrijk lijkt dat er door de hulpverlening goed gekeken wordt naar mate van
zelfredzaamheid van een cliënt voordat deze uitstroomt, omdat deze zelfredzaamheid in grote mate de
slagingskans beïnvloedt.
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1.3.4. Overeenkomsten & verschillen tussen MO-cliënten in Haarlem en Alphen aan den Rijn
Wanneer we de resultaten van het perspectief van MO-cliënten uit Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en
Nieuwkoop vergelijken met het perspectief van MO-cliënten uit regio Zuid-Kennemerland, IJmond en
Haarlemmermeer komen er een aantal opvallende overeenkomsten en verschillen naar voren. In tegenstelling tot
de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer, waren er in de regio Alphen aan den Rijn geen
cliënten die onverdeeld positief stonden tegenover ambulantisering. Ieder van hen verbond (verschillende)
voorwaarden aan een succesvolle uitstroom naar zelfstandig wonen. Deze bevinding dient waarschijnlijk
begrepen te worden in de regionale context van de maatschappelijke opvangvoorzieningen. In tegenstelling tot
de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer, heeft de regio Alphen aan den Rijn geen
nachtopvang, maar alleen vervolg voorzieningen waarin cliënten onder begeleiding zelfstandig wonen. De
centrumgemeente met nachtopvang is hier Leiden. In die zin is Alphen aan den Rijn mogelijk beter vergelijkbaar
met bijvoorbeeld de Haarlemmermeer. De voorwaarden die door de cliënten aan ambulantisering gesteld werden
bleken grotendeels wel overeen te komen in beide regio’s. In zowel de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en
Haarlemmermeer als de regio Alphen aan den Rijn benadrukten de cliënten het belang van de continuïteit van de
hulpverlening en doorlopende ondersteuning voor herstel en het voorkomen van terugval. Ook benadrukten de
cliënten in beide regio’s het belang van op uitstroom gerichte ondersteuning en de wens dat de uitstroom
aansloot bij hun plaats in het hulpverleningstraject. In beide regio’s werden (drugs)verslaafden geïdentificeerd als
een doelgroep waarvoor ambulante hulpverlening wellicht een minder geschikt is. In tegenstelling tot de regio
Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer, kwam uit de analyse van het cliëntenperspectief van regio
Alphen aan den Rijn niet naar voren dat cliënten vanuit de voorziening of gemeente druk ervaren tot uitstroom.
Eveneens bleken MO-cliënten in regio Alphen aan den Rijn niet het idee te hebben dat wat betreft het beleid van
ambulantisering meer aandacht voor de financiën is, dan voor het welzijn van de cliënten.
1.3.5. Conclusie: MO en BW cliënten over ambulantisering
Er zijn veel overeenkomsten aanwezig tussen de ervaringen en meningen van cliënten in MO en BW ten aanzien
van ambulantisering. Uit de interviews is gebleken dat in beide groepen de meerderheid voorstander is van
ambulantisering onder voorwaarden. Dit houdt in dat de manier waarop ambulantisering nu verloopt binnen deze
regio de cliënten niet voldoende het vertrouwen biedt dat zelfstandig wonen zou kunnen slagen in hun geval. Er is
maar een klein aantal cliënten dat helemaal geen voorstander is van zelfstandig wonen. Deze cliënten verblijven
al geruime tijd in een instelling voor beschermd wonen. Dit langdurige verblijf kan invloed hebben gehad op hun
perspectief ten aanzien van uitstromen naar een eigen woning. Uit de interviews is ook gebleken dat cliënten
goed in staat zijn om te formuleren welke handvatten zij nodig achten om de slagingskans van het zelfstandig
wonen te vergroten. Wel is opvallend dat de beweegredenen van de cliënten van de MO om zelfstandig te wonen
vooral voortkomen uit de slechte leefomstandigheden binnen de MO. Hiervan is binnen BW geen sprake.
Voor wat betreft de ervaringen met hulpverlening is er een groot verschil zichtbaar tussen de geinterviewde
cliënten MO en BW. Uit de interviews blijkt dat BW-cliënten over het algemeen tevreden zijn over de
hulpverlening die zij aangeboden krijgen. MO-cliënten daarentegen zijn niet tevreden over de hulpverlening. Het
gebrek aan tijd en aandacht en de leefomstandigheden in de MO worden hierbij als voornaamste reden
genoemd. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat er in deze regio ook mensen in de MO verblijven met zeer
complexe en meervoudige problematiek. In interviews met cliënten die verblijven in de BW worden zorgen geuit
over indicaties, cliënten uit MO hebben weinig kennis over indicaties. Het is opvallend dat cliënten die verblijven
in een MO over het algemeen geen concreet beeld hebben van hulpverlening bij doorstroming naar een
zelfstandige woning, cliënten die in BW verblijven hebben hier meer een beeld bij. Tenslotte zien BW-cliënten dat
uitgestroomde medebewoners welke terugvallen, terechtkomen in de MO.
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1.4 Niet-gemeentelijke Partijen over Ambulantisering
Voor dit hoofdstuk is er gekeken op welke wijze uitvoerders als woningcorporaties, politie en aanbieders van
GGZ- of verslavingszorg, BW of MO, ondersteuning bieden aan cliënten in de omgeving Haarlem en uitvoering
geven aan ambulantisering. Voor de wijze waarop deze ondersteuning plaatsvindt en om de vraag te kunnen
beantwoorden op welke wijze er een (samenhangend) aanbod gecreëerd wordt, hebben wij gekeken naar de
huidige opgave, toekomstige plannen en op welke wijze dit wordt vormgegeven vanuit de verschillende
aanbieders en visies. Hierin kunnen wij, in lijn met het beleidskader, de volgende onderwerpen preventie, zorg
gericht op herstel en wonen onderscheiden. Wij beschrijven wat er gezegd is over de toebehorende
verantwoordelijkheden voor het vraagstuk ambulantisering, vanuit de verschillende aanbieders. Het onderwerp
regionalisering bespreken wij in 2.4.
Om te beginnen geven stakeholders aan voldoende geconsulteerd te zijn bij totstandkomening van het
beleidskader. Tegelijkertijd zijn er stakeholders die aangeven de haalbaarheid van de gestelde ambities niet altijd
realistisch vinden.
“ik vind de visie zoals ze die hebben (...) zeker wel een mooie. maar het is nog wel een stip op de horizon he”
(Politie)
“het is vijftien jaar maar laten we dan vooral eens kijken wat we over twee jaar kunnen bereiken daarin…(...) maar we
moeten en de cliënten meenemen en de medewerkers meenemen, maar ook de buurt waar mensen terecht gaan
komen” (MO/BW)
“in dit geval er wordt gewoon iets opgelegd, zoveel aantallen, en er wordt niet gekeken naar samenstelling, bezit, wat
voor soort woningen hebben we, daar wordt niet naar gekeken er wordt eigenlijk gezegd, los het maar op, regel het
maar” (woningcorporatie)

Er is vanuit het veld om meer partijen te betrekken bij deze planvorming, en om daarnaast meer specifiek te zijn
over de gewenste gevolgen. Hier zullen wij nu verder op in gaan.
1.4.1. Preventie: signalering en samenwerking
In deze paragraaf komen zowel succesen aan bod, als waar nog ruimte is voor verbetering op het gebied van
preventie. Hierin kijken we naar het (voorkomen van) huisuitzettingen, waarover we met alle partners hebben
gesproken.
Problemen worden vaak zichtbaar door op enig moment een signaal te ontvangen van bijvoorbeeld
huurachterstand. Uit de cliënten interviews komt echter naar voren dat het niet alleen het niet betalen van huur is
dat voor cliënten tot een uitzetting leidt. Zo geeft Harry (37) die in de MO verblijft in het vorige hoofdstuk aan, dat
‘je je woning weer kwijt bent wanneer je overlast creëert of een verslaving hebt en andere mensen er last van
hebben’. Dit laat zien dat, naast vroegsignalering op betalingsachterstanden, het van belang is dat signalen op
het gebied van zorg tijdig worden gesignaleerd, en worden opgepakt door begeleidende partijen. In die zin is het
volgende citaat wat opmerkelijk.
“Zo lang ook de huur wordt betaald is er nooit iets aan de hand” (MO/BW).

Wij zullen nu ingaan op mogelijke verklaringen en ruimte voor verbeteringen. Uit de interviews met het veld
komen om te beginnen reeds goede voorbeelden naar voren waarin sprake is van duidelijke regievoering. Door
samenwerking met meerdere betrokken partijen, in dit geval Werk en Inkomen, kan een huisuitzetting ook
daadwerkelijk worden voorkomen, ook als er meer aan de hand is.
‘’ We zagen dat het de fout in ging en we hebben contact met zijn budgetbeheerder maar je krijgt geen
ingang bij die man, omdat hij gewoon letterlijk de deur dicht deed (...) Dan heb je iemand zo’n
casemanager die zegt ‘de uitkering dreigt nu gestopt te worden’ dus die kan ook bij de gemeente zeggen
ho eens jongens, we gaan toch even dit en dit proberen ik ga met jou daar naar toe en zorgen dat die
papieren ingevuld worden en dat die uitkering weer opgestart wordt’’ (GGZ/VZ).

De samenwerking met de uitkerende instantie (gemeente), een signalerende zorgpartij en het sociale wijkteam
heeft er in dit geval aan bij kunnen dragen dat de desbetreffende persoon in zijn woning kon blijven. Volgens de
respondent zijn dit soort casussen met name te danken aan de verbeterde dienstverlenende opstelling vanuit de
gemeente.
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Tegelijkertijd is dit ook waar mogelijk een punt van verbetering zit. Zo geven deze respondenten aan dat zij
ervaren dat wetgeving en politieke verschillen een rol te spelen bij de mate waarin er gesproken kan worden van
een preventieve aanpak in verschillende regio’s. Preventie heeft in deze voorbeelden met name betrekking op in
hoeverre dan werd gekeken naar de mogelijkheden van huur doorbetaling, om te kunnen terugkeren in de eigen
woning wanneer iemand in een zorginstelling opgenomen is geweest, of uit de gevangenis kwam.
‘Als iemand zelfstandig woont en op het moment dat iemand in een kliniek moet worden opgenomen, wat er dan kan
gebeuren is dat mensen er verblijven en dat de huur niet wordt doorbetaald’ (MO/BW)
‘Als men langer dan 3 maanden vast zit, die komen in maatschappelijke opvang” (MO/BW)
‘ Dat is de molen eigenlijk he’ (MO/BW)

Wat hieraan opvalt is dat er in deze voorbeelden door de respondenten een duidelijke relatie wordt gelegd tussen
huisuitzettingen en het verblijf in instellingen als MO (en de zorg zoals in het eerste citaat). Zoals gezegd ervaren
respondenten verschil in uitvoering vanuit verschillende gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en
Haarlemmermeer.
“Waar je tegenaan loopt is dat de wet. Letterlijk en figuurlijk en hoe een ambtenaar daarmee omgaat.” (MO/BW)

In de gemeente Haarlemmermeer blijkt samen met de welzijnsorganisatie MeerWaarde, Ymere en Plangroep een
Vroeg erop af convenant te zijn afgesloten. Ook de gemeente Haarlem zet Vroeg Erop Af in om schulden sneller
te signaleren. Zoals gezegd in 1.1 hebben we nog geen duidelijk beeld kunnen krijgen van de uitkomsten t.a.v het
aantal gerealiseerde huisuitzettingen in deze gemeenten. Voor de gemeente Heemstede en Heemskerk is het
onduidelijk of deze conventanten hier ook aanwezig zijn, terwijl deze mogelijk nog meer sigalen zouden kunnen
ondervangen in deze. Voor Heemstede hebben we echter wel al kunnen zien dat een groot deel van
voorgenomen uitzettingen niet wordt geffectueerd, en dat er een dalende trend is in uitzettingen van nog 9
uitzettingen in 2013 naar 3 in 2017.
Terwijl wij dus in cijfermatige zin nog niet goed hebben kunnen vaststellen hoe effectief de huidige aanpakken zijn
in de grotere gemeenten Haarlem en Haarlemmermeer geven woningcorporaties in deze wel een signaal af. Zij
geven aan dat men in een kleinere gemeente als Heemstede elkaar vaker ‘gewoon weet te vinden’ wanneer de
nood aan de man is, terwijl dit in een grotere gemeente nog lastiger kan zijn. In de gemeente Amsterdam bestaat
de samenwerking i.h.k.v. VroegeropAF ook uit dat deze plaatsvindt met o.a. de NUTS bedrijven. Dit lijkt in de
gemeente Haarlem en Haarlemmermeer nog niet te gebeuren.
‘Als we met elkaar die ellende voorbij zijn, is het misschien wel goed dat we met elkaar gaan nadenken,
of het niet goed zou zijn om ook die NUTS bedrijven daarin veel meer te betrekken (..) Als er iemand van
het gas afgehaald wordt, of het water wordt afgesloten dan is er echt wat aan de hand (MO/BW)

Uit de voorgangsrapportage van het actieplan en schulddienstverlening maken wij op dat het onderzoek naar de
mogelijkheden hiertoe nog loopt. In deze rapportage staat wel beschreven dat er actieve samenwerking
plaatsvindt met zorgverzekeraars in de regio, zoals het Zilveren Kruis.
Voorop staat dat alle respondenten huisuitzettingen willen voorkomen. Omdat dit kosten scheelt voor de
woningcorporaties, maatschappelijke kosten (zoals opvang) en omdat uitzetten voor de desbetreffende persoon
betekent dat de problemen zich nog meer opstapelen. Zowel woningcorporaties als zorg- en
ondersteuningsaanbieders onderkennen dat huisuitzettingen voorkomen moeten worden. Enkel als
woningcorporaties te maken krijgen met schulden en overlast en ze geen uitweg meer zien, geven zij aan zich
genoodzaakt voelen iemand uit te moeten zetten.
“Een huisuitzetting bij ons doen we echt pas als iemand eindeloos geen huur betaalt, op geen enkele manier
schulden ondersteuning accepteert, op geen enkele manier ondersteuning in welke vorm dan ook accepteert.
Huisuitzetting is echt het aller, allerlaatste wat je doet” (woningcorporatie)

Daarnaast hebben wij in interviews ook situaties opgetekend waarin iemand van residentiele dakloosheid
(verblijvend in een instelling) uit huis wordt gezet en vervalt in feitelijke dakloosheid, in het geval van het
voorbeeld op straat. Een zorgaanbieder schetst voor ons een situatie ‘time-out’ situatie, wanneer iemand als
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‘onbehandelbaar’ wordt ervaren binnen de instelling en er volgens de uitvoerder hierdoor gevaarlijke situaties
ontstaan. Deze aanbieder geeft aan in zulke situaties geen andere optie te zien dan de desbetreffende persoon
op straat zetten, en is zich bewust van het risico van buitenslapen dat hierdoor ontstaat.
‘’Dat is naar maar als iemand even met zijn snuit op de tegels ligt, dan weet die even weer van (..) het is
toch zo leuk meer dit’’ (GGZ/VZ)

1.4.1.1. Off the radar
Een belangrijk verbeterpunt, aangegeven door woningcorporaties is, dat deze aangeven signalen die zij over
huurders hebben, niet altijd te kunnen melden bij partijen die hier meer mee kunnen dan zij, zoals de zorg/
begeleiding en of de gemeente. Met name wanneer dit mensen betreft die geen uitkering ontvangen of reeds in
zorg zijn.
“Wij kunnen ook mensen aanmelden. En dat is waar we dan merken dat het laks is. Want dan melden we zoiets aan
en dan zeggen ze: ja, wij weten het ook niet. En dan denken wij: dat is toch wel bijzonder” (woningcorporatie)

Volgens onze corporatie respondenten kan het voorkomen van huisuitzettingen echter alleen maar goed
teruggekoppeld worden naar de gemeente wanneer de betreffende bewoner al een relatie heeft met de
gemeente, meestal in de vorm van een bijstandsuitkering. Uit de interviews blijkt dat burgers die nog niet bekend
zijn bij de gemeente (wegens een bijstandsuitkering, zorgproblematiek en/of overlast) buiten het vangnet vallen.
Samen met de cliënten die zorg weigeren zijn zij degene die nog vaak worden uitgezet.
1.4.1.2. De juiste prikkel
Zoals wij reeds bij de clienten-interviews konden lezen, leeft er veel onrust ten aanzien van de beschikbare
middelen in relatie tot de gestelde doelen. Zo geeft een aanbieder het volgende aan:
“Het gaat hem gewoon niet worden. En ben ik ook voornemens om als dit zo door blijft gaan om te zeggen nou dan
stoppen wij met deze cliënt en die leggen we terug bij de gemeente zo van, ga maar iemand anders zoeken die dat
voor dat geld wel kan doen” (MO/BW)

Uitvoerders geven aan dat de beschikbaarheid van de juiste middelen een belangrijke voorwaarde is voor de
realisatie van de ambulantisering. De hoogte van de indicaties spelen hierin een belangrijk rol. Tegelijkertijd
speelt hier preventie, en de wens om uit de discussie over middelen te kunnen komen en meer gericht te zijn op
preventie:
“Maar iedereen zit zo maar naar de financiële motieven te kijken, en niet naar het lange termijn wat is nou uiteindelijk
maatschappelijk een goede kosten-batenanalyse. En dat bedoel ik ook met preventieve aanpak. Ik denk dat er veel
meer geld naar een preventieve aanpak zou moeten gaan. Omdat je dan uiteindelijk ook op termijn ook goedkoper
bent’. (VZ/GGZ)

1.4.2. Voldoende zelfstandige woningen
De woonopgave is een belangrijk onderdeel van de ambulantisering, waarin onderscheid gemaakt wordt tussen
stabiele huisvesting (eventueel onder voorwaarden), tijdelijke huisvesting of huisvesting voor de bijzondere
doelgroepen. Woningcorporaties, in zowel de centrum- als regiogemeenten, noemen de WMO en
ambulantiseringsdoelstellingen in de prestatieafspraken die zij vormen in samenwerking met de gemeente en hun
huurdersorganisaties. Zij geven hierin aan hoe zij zich inzetten voor de verschillende doelgroepen en hoeveel
huizen zij hier per jaar beschikbaar zullen stellen. Wij vroegen hen in deze naar dit proces.
“je hebt een instelling die zegt ik moet gewoon 2/3 deel vrijmaken, dat krijg ik opgelegd, ik kan niet anders, 200
moeten er de komende jaar verdwijnen. Dat betekent dus dat er dus een bepaalde druk zit” (woningcorporatie)

Corporaties geven aan meer steun van gemeenten te willen ontvangen, gezien de vraag die aan hen gesteld
wordt. Zij geven ook aan dat gezamenlijk, met gemeenten, wordt gekeken naar creatieve oplossingen. In
Haarlem liggen mogelijkheden in transformatie van de voorraad, en het omklappen van contracten. In de
regiogemeenten hebben corporaties meer behoefte aan flexibele regelgeving, opdat kan worden bijgebouwd. Dit
mag op het moment echter niet volgens de geldende huisvestingsverordening.
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Daarnaast uiten woningcorporaties ook zorgen over het bestaande bezit en ‘de sfeer’ in een wijk die zij graag
goed willen houden. Dit komt voor hen op de eerste plaats (zie ook de bijlages; vergelijkend onderzoek en
werkafspraken).
1.4.2.1. Driepartijenovereenkomst
In de transitie richting een (permanente) zelfstandige woning, geven de woningcorporaties aan gebaat te zijn bij
een driepartijenovereenkomst. Wanneer de zorginstelling betrokken is in het huurcontract, is de zorg meer
gewaarborgd. Met de toenemende uitstroom MO/ BW willen woningcorporaties erop kunnen vertrouwen dat
zorgpartijen optreden voordat het uit de hand loopt in de buurt.
“Ik heb soms de angst dat de incidenten steeds meer gaat toenemen en daarom zijn goede afspraken zo belangrijk
met zorgpartijen” (woningcorporatie)

Ambulante zorg wordt vaak als een voorwaarde gesteld voor de uitstroom van MO en de BW cliënten. De
samenwerking is tussen de zorg en woningcorporaties wordt daarin als een randvoorwaarde voor de
huisvestingsafspraken gezien. Bij deze samenwerking lijkt de vertrouwensband en transparantie een belangrijke
basis te zijn. Voor het huisvesten van deze cliënten gaan woningcorporaties op het advies af van de zorgpartijen,
alhoewel hun ervaringen hierin wisselend zijn en zij op basis hiervan de kwaliteit van de geboden ambulante
ondersteuning nog wel eens in twijfel trekken.
“Het gaat er om dat ze wel, dat ze ook goed moeten afwegen of het wel iemand is die het aankan. Want wij kunnen
als corporatie dat niet zien, aan de buitenkant.” (Woningcorporatie)

Corporaties zien graag dat er bij voorbaat beter over deze cliënten gecommuniceerd wordt. Nu gaat dat nog niet
altijd goed.
“Dan krijg je een oproep van de instelling die zegt volgens mij is ie er klaar voor en dan zeggen wij: Nou, volgens mij
is ie er niet klaar voor. Er zijn overlastzaken geregistreerd, maar je hoopt natuurlijk dat het goed gaat en dat je zegt ja
dit klopt” (Woningcorporatie)
“Er gewisseld werd in een instelling; ik had Jansen op het contract staan die daar woont en opeens zat Pietersen in
die woning, en dat mag niet. Dan hebben we een serieus probleem met onze accountant” (Woningcorporatie)

De driepartijenovereenkomst, zoals deze beschreven staat in de prestatieafspraken tussen corporatie en
gemeente in de Haarlemmermeer, is in deze een belangrijk instrument. Hierin wordt een eigen huurcontract met
de woningcorporatie in het vooruitzicht gesteld, waarmee op termijn wonen en zorg wordt gescheiden. Omdat
zorgpartijen nu de ‘tussen partij’ zijn, ontvangen de corporaties zo gegarandeerd de huur.
“Wij krijgen altijd ons geld in principe daar hoeven we ons geen zorgen over te maken” (Woningcorporatie)

Woningcorporaties benadrukken het belang van transparantie vanuit zorgpartijen over het betalingsgedrag van
de cliënt gedurende de periode van de drie partijen overeenkomst.
“Als hij niet betaald aan de zorginstelling weet ik dat niet, als hij omklapt dan moet ik daar
vanuit gaan dat hij altijd goed heeft betaald” (Woningcorporatie)

Woningcorporaties geven aan dat zij een langer lopend driehoekscontract verkiezen boven een contract waarin
de zorgpartij er in deze formele zin tussen uit gaat. Op het moment dat woningen in het huurcontract overgaan
naar de uitgestroomde client, dan hebben woningbouwcorporaties namelijk geen inzicht meer in de achtergrond
van de cliënt en moeten zij vertrouwen op het initiatief van de cliënt of de expertise van de betrokken zorgpartij
zonder hier zelf nog duidelijke afspraken mee te hebben. Een client kan hiermee a.h.w weer of the radar raken en
weer meer kans lopen uit te worden gezet.
1.4.3. Flexibele herstelondersteuning
In de hoofdstukken vanuit het clientenperspectief is reeds te lezen dat clienten aangeven meer behoefte aan
herstelgerichte ondersteuning hebben wanneer zij verblijven in een instelling. Daarnaast hebben met name MO
clienten geen duidelijk beeld van welke ondersteuning zij kunnen verwachten na vertrek uit de MO.De volgende
sectie handelt over deze thema’s na uistroom: ambulante ondersteuning, ‘afschalen’ en het voorkomen van
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terugval. Een ontwikkeling die samenloopt met de samenwerking tussen woningcorporaties en begeleidende
diensten, is dat aanbieders cliënten waar mogelijk afschalen naar de sociale wijkteams.
“Ik zie wel dat onze medewerkers heel hard hun best doen om af te schalen naar de wijkteams in hun algemeenheid,
en dat lukt niet. We krijgen het niet voor elkaar” (MO).

Aanbieders van deze begeleiding geven aan dat dit afschalen en de samenwerking met het SWT volgens hen
nog onvoldoende werkt. Dit heeft volgens onze respondenten te maken met de werkwijze van de sociale
wijkteams en de expertise. Enerzijds werkt het Sociale wijkteam volgens zorgaanbieders nog niet voldoende
‘outreachend’ en anderzijds geeft het wijkteam volgens aanbieders zelf ook aan dat de doelgroep die bijvoorbeeld
door MO-aanbieders wil worden afschaald naar het wijkteam, voor het wijkteam te zwaar is en dat er
onvoldoende expertise in het team zit om de juiste ondersteuning te kunnen bieden.
“En dat kan ze ook, maar dan zie je wel dat mensen uit het wijkteam, waar over het algemeen veel maatschappelijk
werkers zitten, die gewend zijn dat mensen aan hun bureau terecht komen zeg maar, dus een outreachende manier
van zorg, of van werk moeten gaan toepassen, wat ze niet kennen” (MO/BW)
“Maar wat het wijkteam letterlijk zegt is, joh, deze mensen hebben een dusdanig veel zorg nodig, dat kunnen wij niet
bieden” (MO/BW).

De outreachende manier van werken wordt bij ACT-teams wel gezien.
“Dan merk ik wel dat de ACT-teams, dat werkt wel goed. Dus die doen dat wel. (MO/BW)

Daarnaast zien wij dat er samenwerkingen ontstaan tussen de BW en GGZ om de ambulantisering in de wijk te
laten slagen en meer expertise toe voegen aan het bestaande aanbod.
“We verwachten met die hele ‘ambulantisering beweging’ we nog wel wat toestroom naar de buitencategorie gaan
krijgen, van mensen die het in een BW best goed doen of in een kliniek best goed doen maar die toch ondanks alle
goede bedoelingen ontsporen als ze daar minder structuur in krijgen. Daar heb je dan het gilde voor, de
medewerkers die met elkaar net iets meer weten dan de standaard medewerker’ (MO/BW)

1.4.4. Verdere woonoplossingen
Onder deze paragraaf verdere woonoplossingen bespreken we hier woonvarianten zoals deze door de
stakeholders zijn genoemd. Dit betreffen tijdelijke woonoplossingen, huisvesting voor bijzondere groepen en
achterblijvende uitstroom uit de GGZ. Bij het beschrijven hiervan beschrijven wij ook of in deze geboden
oplossing de woonvaardigheid van de betreffende cliëntengroep aanleiding geeft tot het ontwikkelen van
alternatief aanbod, of de krapte op de woningmarkt.
1.4.4.1. Tijdelijke woonoplossingen
Door meerdere aanbieders wordt aangegeven dat mensen die willen uitstromen dit niet kunnen door het gebrek
aan voldoende zelfstandige huurwoningen. Dit heeft een negatieve invloed op de motivatie en het zelfvertrouwen
van deze clienten. Deze clienten moeten volgens deze aanbieders door deze ontstane onzekerheid dan weer
langer onder begeleiding. Een mogelijke oplossing die hiervoor wordt gezien zijn tijdelijke woonvormen. Terwijl
enerzijds de noodzaak tot de tijdelijkheid van dit verblijf wordt gerelateerd aan de ondersteuningsvraag van de
betreffende clienten, wordt deze vorm van wonen ook gerelateerd aan het gebrek aan zelfstandige woningen op
de woningmarkt.
‘’Wij hebben veel meer pandjes nodig waar mensen kunnen wonen waar ze kunnen uitstromen waar ze
zichzelf kunnen worden en misschien later nog naar een ander huis dus dat je ook niet je wachttijd kwijt bent (…). Je
kunt in huis best kijken, hoe je de doorstroom processen meer vorm kunt geven en wat kunt versnellen, zouden wij
dus die voorziening nu om gaan katten, dan worden van de dertig plekken die we nu dan hebben, worden er tien een
soort van doorstroom kamer, zeg maar, dus als je bijna klaar bent, dan ga je naar zo’n doorstroom kamer, daar zit je
dan nog een jaar, al huur gaan betalen, zodat je aan die mechanismen went, maar nog wel beschut” (MO/BW)

Wat aan dit voorbeeld ook opvalt is het gebruik van het woord ‘beschut’, terwijl het om mensen gaat die kunnen
doorstromen. De omschreven hulpvraag wordt beschreven als het wennen aan het kunnen betalen van de huur.
Dat de behoefte aan deze soort woningen tegelijkertijd gerelateerd wordt aan de wachtlijst voor huurwoningen in
de regio blijkt o.a. uit dit citaat:
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‘’We weten allemaal hoe lang de wachtlijsten zijn (red. voor reguliere huurwoningen) voor mensen die niet in de
problemen zitten’’ (MO/BW).

Terwijl dit voor de doelgroep hierboven nog wat onduidelijk blijft, is wel duidelijk dat er een bijzondere doelgroep
in de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer is, welke bijzondere huisvesting behoeft. Wat bij de
term ‘bijzondere doelgroepen’ ook opvalt is dat verschillende sectoren (wonen, zorg) de term bijzondere
doelgroepen verschillend gebruiken, hetgeen tot verwarring kan leiden. Denk aan ‘huisvesting bijzondere
doelgroepen’ in een huisvestingsverordening hetgeen verwijst naar reguliere zelfstandige woningen, en
huisvesting voor bijzondere doelgroepen in zorgtermen. Het laatste is wat wij hier bespreken.
1.4.4.2. Huisvesting bijzondere doelgroepen/ bijzondere huisvesting
In het regionale beleidskader is de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer duidelijk over haar
richting. Deze betreft herstelgerichte zorg in combinatie met voldoende woningen. Feitelijk kan dit worden
opgevat als een housing first, of housing-led benadering. Het uitvoeringsprogramma handelt ook over ‘langdurig
kwetsbare clienten’ voor wie housing first geen optie is, en bespreekt Domus (niet in de wijk plaatsbaar, langdurig
kwetsbaar, maar mogelijk in groepsverband) en Skaeve Huse (niet in de wijk plaatsbaar, langdurig kwetsbaar,
maar niet mogeijk in groepsverband). Wat opvalt is dat deze begrippen tijdens de gesprekken op verschillende
manieren door elkaar heen worden gebruikt. Zoals uit het hierbovenstaande duidelijk is, is er nog geen voldoende
woningvoorraad, noch is de samenwerking tussen partijen in deze optimaal.
“ Skaeve Huse is uitbehandeld. Skaeve Huse is klaar. Mensen in Skaeve Huse daarvan gaan we met z'n allen ervan
uit dat hun laatste eindstation is” (MO/BW).
‘’Mensen die in Housing first terechtkomen daarin zien wij perspectief ‘’ (MO/BW)

Meerdere respondenten doelen met ‘Housing first’ te zeggen ‘het huisvesten van de zwaardere doelgroep met
een hoog aantal begeleidingsuren’.
“Wij bepalen de zorg die nodig is maar de gemeente moet het financieren en als wij te weinig financiering krijgen krijgt
de cliënt te weinig en is er geen Housing first meer” (MO/BW).
“Wij moeten hen een zachte landing laten maken Dus zorg ervoor dat je een beschikking afgeeft die genoeg uren
biedt om ook daadwerkelijk er zijn wanneer dat nodig is” (MO/BW)

1.4.4.3. Bij jullie hebben ze al onderdak
Tijdens onze interviews is gebleken dat er momenteel weinig uitstroom vanuit de GGZ richting Beschermd
Wonen en zelfstandig wonen wordt gerealiseerd. De verklaring die hiervoor gegeven wordt is dat er voorrang
wordt gegeven aan andere ‘schrijnende ad hoc’ doelgroepen.
‘’Zij zijn zich ervan bewust dat er ook een GGZ doelgroep is, niet alleen de schrijnende ad-hoc mensen (…) We
hebben heel hard op de deur moeten bonzen om hier gehoor aan te krijgen terwijl ik denk; mensen met
psychiatrische aandoeningen zijn ook burgers’’. (GGZ/VZ)
‘’ Ja we hebben zoveel bijzondere doelgroepen en bij jullie hebben ze al onderdak’’ (GGZ/VZ)

Tegelijkertijd geven GGZ-aanbieders aan wel de druk te voelen vanuit de gemeente gezien de slechte cijfers
inzake uitstroom. Ten behoeve van de realisatie van uitstroom zijn verschillende wijkprojecten opgezet. Er wordt
echter aangegeven dat deze projecten niet geschikt waren voor de mensen met ernstige psychiatrische
aandoeningen (EPA). Voor een ander project over uitstroombeleid, werd op voorhand een foto gemaakt van de
woonbehoefte van de cliënten zelf. Hier is echter ook nog weinig van terecht gekomen. Van de besproken 40
personen zijn er in de praktijk in een periode van twee jaar slechts twee personen daadwerkelijk uitgestroomd.
1.4.5. Gemeente gezien als verantwoordelijke voor het aanbod
Tenslotte is het relevant dat partijen zoals de politie en de woningcorporatie het gevoel hebben dat er door mede
de afwezigheid van passend aanbod (ook ambulante zorg), een verschuiving van de verantwoordelijkheden
plaatsvindt die niet aan hen toebehoort. In dit geval stellen zij de gemeente verantwoordelijk om de regie hierover
meer te pakken.
“Nou, wij hebben het idee dat daar de gemeente wel af en toe meer de regie zou moeten pakken, omdat, als zorg het
niet oppakt, dan zeggen ze tegen ons: het is jullie probleem (…) dan kunnen we alleen nog maar uitzetten. Want wij
zijn geen zorgverlener” (woningcorporatie)
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“We moeten ervoor oppassen dat óns probleem wordt weggenomen door GGZ, GGD en gemeente. Want dat is niet
zo, want het is ons probleem helemaal niet, maar we hebben het wel ons probleem gemaakt door elke keer die
mensen te vervoeren” (politie)
“Ik heb geen geld om een huisje neer te zetten en de gemeente ziet het vaak als onze zorg. Dat vind ik niet, het zijn
hun burgers. Dat is ook een beetje het gemis van gezamenlijkheid.” (GGZ/VZ)

1.4.6. Conclusies
Wij hebben onderzocht op welke wijze uitvoerders als woningcorporaties, politie en aanbieders van GGZ- of
verslavingszorg, BW of MO, ondersteuning bieden aan cliënten in de omgeving Haarlem en uitvoering geven aan
ambulantisering. Deze stakeholders geven aan voldoende geconsulteerd te zijn bij totstandkomening van het
beleidskader. Tegelijkertijd zijn er stakeholders die aangeven de haalbaarheid van de gestelde ambities niet altijd
realistisch vinden.
Stakeholders zijn samen met de gemeente Haarlem aan de slag gegaan om door preventieve maatregelen en
convenanten schulden sneller te signaleren. Vroegsignalering is een belangrijk taak voor de betrokken
stakeholders en er wordt in toenemende mate ingezet op het voorkomen van huisuitzettingen. Wanneer er echter
sprake is van hoge schulden en/of overlast komt het nog voor dat woningcorporaties zich genoodzaakt voelen
iemand uit huis te (laten) zetten. Enerzijds geven stakeholder aan dat de inzet op voorkomen huisuitzetting werkt
en dat het snelle schakelen met een consulent van werk en inkomen in het wijkteam hier aan bijdraagt, anderzijds
liggen er nog kansen voor een preventie aanpak, door bijvoorbeeld huurdoorbetaling in een periode van
afwezigheid (opgenomen of detentie) van de bewoner. De afwezigheid van deze regelingen kan anders op den
duur leiden tot feitelijke dakloosheid en gebruik van nachtopvang. Ten behoeve van het voorkomen van
huisuizettingen zouden bestaande afspraken kunnen worden verbreed naar alle betrokken partijen, zoals ook de
belastingdienst, energieleveranciers en particuliere verhuurders.
Met betrekking tot de woonopgave onderzoeken woningcorporaties hoe zij het huidige aanbod kunnen vergroten,
hierbij wordt o.a. gesproken over het transformeren van de huidige woningvoorraad. In regiogemeenten missen
deze partijen de flexibiliteit om bij te bouwen, waarvan zij aangeven door de huidige regelgeving te worden
beperkt.
Woningcorporaties en zorgorganisaties werken samen aan de ambulantiseringsopgave door middel van
driepartijenovereenkomsten waarin wordt afgesproken dat de huidige zorgaanbieder zorg blijft leveren gedurende
een periode van twee jaar en de huur via de zorgaanbieder ontvangen. Echter geven woningcorporaties duidelijk
te kennen behoefte te hebben aan transparantie vanuit de zorg over het betalingsgedrag van de cliënt, zodat zij
beter weten wat te verwachten wanneer deze woning wordt ‘omgeklapt’ en de zorgpartij eruit stapt.
Daarnaast is een andere belangrijke ontwikkeling het afschalen van de zorg naar het wijkteam. In de huidige
situatie geven stakeholders aan dat het afschalen nog onvoldoende gebeurd. Dit komt volgens de geinterviewde
stakeholders met name door het missen van expertise bij het wijkteam. Voor sommige cliënten is de werkwijze
van het sociale wijkteam niet voldoende outreachend genoeg om deze goed te kunnen begeleiden.
Er wordt gesignaleerd dat momenteel doorstroom stagneert door een tekort aan woningen. Cliënten die uit
kunnen stromen kunnen om deze reden niet uitstromen en verliezen hun motivatie. Vanuit de wens om toch wat
te kunnen betekenen voor deze cliënten is de behoefte aan doorstroomwoningen besproken. Daarnaast
stagneert ook uitstroom vanuit de GGZ. Enerzijds doordat het aanbod in de wijk niet voldoende toereikend is voor
deze doelgroep en anderzijds omdat er volgens uitvoerders voorrang wordt gegeven aan andere, zwaardere
doelgroepen.
Niet-gemeentelijke stakeholders bespreken ook woonvarianten zoals tijdelijke woonoplossingen, huisvesting voor
bijzondere groepen en achterblijvende uitstroom uit de GGZ. Bij het beschrijven hiervan beschrijven wij ook of in
deze geboden oplossing de woonvaardigheid van de betreffende cliëntengroep aanleiding geeft tot het
ontwikkelen van alternatief aanbod, of de krapte op de woningmarkt. Dit blijkt niet altijd duidelijk.
Voor wat betreft het zien van de gemeente als eerstverantwoordelijke om huidige problematiek te adresseren, lijkt
een voorbeeld vanuit de Schotse case studie (Glasgow) van belang (Boesveldt, 2015). Hier zijn met de gedachte
van ‘Big Society’ door alle relevante stakeholders in de stad in gezamelijkheid afspraken gemaakt over in dit
geval buitenslapen. Waar het hier om gaat is dat het morele standpunt dat breed wordt gedragen gezamenlijk
benoemd wordt. Een voorbeeld voor de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer zou betrekking
kunnen hebben op het voorkomen van huisuitzettingen, begeleide terugval of wat nu de gezamenlijke opgave is
t.a.v. ‘de zwaarste groepen’.
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Haarlemse Beleidsmakers over Ambulantisering

In dit hoofdstuk bespreken wij op welke wijze de centrum gemeente Haarlem in de regio Zuid Kennemerland,
IJmond en Haarlemmermeer, samen met de betrokken stakeholders, uitvoering geeft aan ambulantisering. De
citaten in dit hoofdstuk zijn dan ook zijn dan ook allen afkomstig van gemeentelijke respondenten (politiek en
ambtenarij) uit de gemeente Haarlem. Wij bespreken wederom achtereenvolgens de sociale basis,
1.5.1. De sociale basis
De sociale basis bestaat uit verschillende organisaties voor alle burgers die gesubsidieerd worden door de
gemeente. Deze organisaties zijn laagdrempelig en vrij toegankelijk zijn voor iedereen. Voorbeelden hiervan zijn
welzijnswerk, vrijwilligersorganisatie, hobby- en sportclubs en buurthuizen
1.5.1.1. Informele zorg en algemeen aanbod
Een van de pijlers in het beleidsdocument is preventie. Aan preventie wordt vormgegeven door middel van de
‘sociale basis’. Deze basis bestaat uit zowel (vrijwilligers)organisaties, als het sociale wijkteam. Verschillende
(vrijwilligers) organisaties ontvangen subsidie, ook om aanbod te doen aan de GGZ-doelgroep. respondenten
geven aan dat er al langere tijd wordt ingezet om niet ggz-proffesionals en het netwerk kennis te laten maken met
het specifieke (ggz) aanbod en andersom om ggz clienten kennis te laten maken met meer algemeen aanbod.
Respondenten noemen ‘kwartiermaken’ en verschillende pilot projecten met een wijkplaats als voorbeeld.
Duidelijk wordt juist hierin ook de relatie gezien tot preventie en herstel, ook in relatie tot ‘zwaardere’
doelgroepen:
Naast dit formele aanbod wil de gemeente gebruik maken van mantelzorgers en informele zorg, het sociale
netwerk. De doelgroep MO/ BW heeft doorgaans een minder sterk sociaal netwerk, door eerdere gebeurtenissen.
De gemeente ziet wel duidelijk de meerwaarde van een sterk netwerk om het zelfstandig wonen mogelijk te
maken, en dat dit overlapt met het preventie offensief. Er is echter vooralsnog geen duidelijk relatie benoemd in
de uitvoering van beleid op het gebied van informele zorg:
“(we) … subsidieren .. een organsiatie die mantelzorgondersteuning doet – en ik weet het ook niet helemaal precies
zeker – maar het zou goed kunnen dat die geen specifieke aandacht heeft voor de ggz-doelgroep”

Uit het voorgaande wordt duidelijk dat de gemeente Haarlem het belang duidelijk ziet, en er blijkt ook beleid op dit
punt te zijn geformuleerd in ‘Samen voor elkaar’. Gezien de uitdagingen op dit vlak voor cliënten lijkt vervolg
hierop van belang.
1.5.1.2. Sociaal Wijkteam (SWT)
Het is niet altijd duidelijk wat de exacte taken zijn van het SWT, en welke taken de gemeente wil dat het SWT op
zich neemt. De wens is dat het een klein team is waarbinnen snel geschakeld kan worden, men elkaar makkelijk
kan vinden, maar tegelijkertijd moet het team ook groot genoeg zijn om een bepaalde taak uit te kunnen voeren.
Maar welke taak dit dan betreft is vaak nog onduidelijk. In de gesprekken over het SWT gaat het veel over
samenwerken en ‘op- en afschalen’. Het SWT is nog zoekende in wanneer er moet worden opgeschaald met
zorg en waar de expertise van het SWT eindigt en anderen het moeten overnemen.
“Maar ik denk dat je heel veel kan doen in de wijk, als je de zekerheid hebt dat als je denkt dat je een specialist nodig
hebt om wat voor reden dan ook, dat het kan. En anders denk ik dat je dat je twee risico’s loopt. Dat je of dat je te ver
gaat in wat je zelf kan bieden, of dat je de boot afhoudt ja dat gaan we niet doen want zo meteen dan kunnen we dit
niet aan en dan zitten wij met de gebakken peren.”

Voor wat betreft expertise, zijn zowel ‘GGZ-begeleiding’ als ‘Werk en Inkomen’ deskundigheid onderdeel van het
SWT. Het wordt als erg positief wordt beoordeeld dat er een werk en inkomen consulent in het SWT zit. Hiermee
wordt een cliënt ook op het gebied van werk en inkomen beter begeleid. Vanuit het perspectief van werk en
inkomen wordt benoemd dat zij hierdoor een beter beeld hebben gekregen van de cliënten die (ook) vanuit W&I
worden bediend:
“eigenlijk in het begin al van de sociale wijkteams was het al duidelijk dat uh ja welke mensen tref je nou bij het
sociaal wijkteam. Dat zijn mensen die op de een of andere manier niet uh makkelijk zelf de route weten te vinden
naar… of naar de WMO of naar Werk en Inkomen.”
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Uit dit citaat blijkt ook dat het SWT mogelijk als vindplaats fungeert, om de gemeentelijke dienstverlening beter op
elkaar af te stemmen. Dit is ook wel wat door het uitvoerdende veld is opgemerkt, bij het voorkomen van een
huisuitzetting.
Over de per oktober 2017 aan het SWT toegevoegde GGZ-begeleidings expertise wordt aangegeven dat
hierdoor de expertise van het SWT is vergroot, en nu op voldoende niveau wordt geacht. Dit betekent concreet
dat wanneer het SWT in aanraking komt met personen die mogelijk een vraag hebben op het gebied van GGZ,
dat hier beter mee om kan worden gegaan doordat een GGZ professional onderdeel uitmaakt van dit SWT.
Daarnaast is het volgens de gemeente hierdoor beter mogelijk voor bijvoorbeeld het ACT om clienten af te
schalen naar het SWT.
“Ja, ik heb het idee dat we dit nu niet heel veel meer hoeven te versterken dat die ggz-expertise hier [red: in sociaal
wijkteam] al voldoende geborgd is..”

De vergroote signaleringscapaciteit van het sociaal wijkteam heeft volgens respondenten ook kunnen bijdragen
aan minder opnames in de GGZ. Uit de interviews maken wij op, dat er mogelijk verschil zit tussen de borging
van W&I en de GGZ in het wijkteam. W&I lijkt meer in de gemeentelijke organisatie geborgd te zijn, dan de GGZ.
De GGZ betreft meerdere niet-gemeentelijke organisaties. Er is echter ook aangegeven tijdens de interviews dat
de zitting van GGZ-begeiding in het SWT nog niet heeft bijkunnen dragen aan aan het verbeteren van de
samenwerking tussen het SWT en de GGZ-behandelcapaciteit. Hier gaan wij in de volgende paragraaf op in.
1.5.1.3. Samenwerking tussen SWT en zwaardere zorg (o.a opschalen, afschalen)
Om te beginnen zou volgens de respondenten het afschalen van iemand die woonbegeleiding ontvangt,
continuiteit (‘vertrouwd gezicht’) in de weg staan, en niet kunnen voldoen aan de zwaarte van het profiel van de
groep.
“ik denk wel eerlijk gezegd dat dat veel mensen wel begeleiding nodig blijven houden en het is natuurlijk wel een hele
zware doelgroep. Het zijn mensen toch met verslaving en schulden, bewind voering. Het is allemaal best moeilijk om
dat een beetje in het gareel te houden dus ik denk zelf dat soms zou best kunnen afschalen naar een wijkteam, maar
zeker niet bij allemaal. Ik denk dat je gewoon die woon begeleiding, van elke week dat er even iemand langs komt
een vertrouwd gezicht, en dat dat toch wel heel erg nodig blijft.”

Vice versa, heeft het SWT de taak te voorkomen dat mensen meer specialistische zorg nodig hebben, en
wanneer zij dit wel nodig hebben dat deze casussen kunnen worden ‘opgeschaald’ naar specialistische
organisaties. Het SWT wordt echter niet altijd ingeschakeld waar nodig, terwijl dit juist door de gemeente gezien
wordt als een goed middel voor mensen zonder indicatie om een vinger aan de pols te houden bij cliënten die
zelfstandig wonen. Door dat niet door andere professionals wordt gecommuniceerd over cliënten raken deze uit
het zicht van het sociaal wijkteam. Het SWT kan ook de schakel zijn tot algemene voorzieningen en ‘de sociale
basis’ zoals hierboven beschreven, het buurt- en welzijnswerk.
“dat ze dan met het sociaal wijkteam uh bijschakelen. Dat gebeurt niet vaak nog. Nee. En dat is denk ik, ja dat vind ik
dan toch een risico voor mensen die uh, ja misschien waarbij de landing dan misschien toch niet helemaal goed lukt.
Uh, maar dat is dan eigenlijk, klinische behandelsector is dat dan hoor. En uh, en voor de rest wordt er van uit die
behandelsector ook niet heel vaak contact opgenomen met uh, het sociaal wijkteam. Wel vanuit de
praktijkondersteuners van de huisarts de POH-GGZ, daar zie je echt, dat is echt groeiend.”

Dat er groei zit in aanmeldingen vanuit POH-GGZ is positief. Bij het opschalen van zorg door het SWT ervaart het
SWT soms moeilijkheden met de beschikbaarheid van zorgorganisaties.
“de medewerkers van het sociaal wijkteam zeggen wel eens van bij die groep klanten is het heel belangrijk dat, op het
moment dat er motivatie is om door te pakken, dat je dan ook door kan pakken. […] Dat je het momentum pakt. En
als je dat dan niet kan pakken omdat er een wachtlijst is ja, dan is dat dat gaat weer weg zo’n momentum. Ja en dan
denk ik dat je gewoon ten koste gaat van de kwaliteit van de ondersteuning.”

Dit heeft mogelijk niet alleen een negatief effect op de kwaliteit van de geboden ondersteuning, maar het zorgt
ook voor meer druk op de medewerkers van het SWT. Daarnaast is de opschaling naar de behandel GGZ vanuit
het wijkteam nog niet zoals de gemeente het zou willen zien.
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“wat nog niet voldoende is gebeurd is de inzet van die behandeling ggz hier dan ook. Zeg maar inderdaad die FACT
teams […] qua op en afschaling zeg maar een goede relatie zijn tussen die twee en je wilt dus ook dat die behandel
ggz ook wat laagdrempeliger en makkelijker inzetbaar is in de wijk. En dat daar dus ook ruimte is voor, ook als er
geen DBC is aangemaakt zeg maar, dat we dan toch, dat ze dan toch een kunnen langskomen en dan bedoel ik meer
dan alleen maar een telefoontje voor alleen maar een advies of zo. Maar echt ook mee gaan naar een gesprek en
misschien we twee of drie keer meegaan naar een gesprek.”

De relatie tussen het SWT en de ‘behandel GGZ’ wordt door de gemeente als gecompliceerd ervaren. Daar
worden twee oorzaken voor genoemd. Als eerste oorzaak wordt genoemd dat de ‘behandel GGZ’ bijna geen
ruimte heeft voor deelname aan netwerkbijeenkomsten georganiseerd door het SWT omdat zij hier geen
financiering voor ontvangen. Tevens zou privacy de reden zijn dat niet genoeg informatie kan worden gedeeld
welke nodig wordt geacht voor een goede samenwerking.
“Dat is iets wat ik ook nog wel steeds merk, […] dat wij wel nog wel steeds hiaten hebben in het aanbod als het gaat
om ambulant, als het gaat om samenwerking tussen gemeenten en GGZ-instellingen bijvoorbeeld, om in dat
ambulante gedeelte in elkaar aan te laten sluiten.”

Daarnaast wordt als oorzaak genoemd dat het FACT-team overbelast is, dit bemoeilijkt het samenwerken.
“de signalen zijn dat de FACT-teams overbelast zijn en dat er weinig ruimte is om bijvoorbeeld met een sociaal
wijkteam in gesprek te gaan over cliënten. […] de behandeling en begeleiders kan niet goed op elkaar is afgestemd
en dus een in volgens mij een capaciteit vraagstuk en twee ook gewoon zeg maar afspreken wie doet nou wat en wie
is waarvan en dat is dus wel echt een probleem in onze regio en denk ik en dat iedereen dat ook wel erkend.”

De samenwerking met het FACT-team is niet makkelijk te verbeteren omdat deze niet direct door de gemeente
gefinancierd wordt en zij hierover met de zorgverzekeraar in gesprek moeten.
1.5.2. Voldoende zelfstandige woningen
Het besef dat er een tekort aan woningen is, wordt breed gedragen. Er zijn niet alleen extra woningen nodig voor
de uitstroom vanuit Beschermd Wonen of Maatschappelijke Opvang, maar ook economisch dakloze gezinnen
worden genoemd, en een overall tekort aan sociale huurwoningen voor overige, niet-geprioriteerde doelgroepen.
Tegelijkertijd geven woningcorporaties aan graag samen met de gemeente op zoek te willen naar creatieve
oplossingen om de woningvoorraard uit te breiden voor de BW/ MO (1.4), en ook wordt door gemeentelijke
respondenten wel gezien dat wanneer dit de reden is dat mensen langer in zorg verblijven, terwijl dit niet meer
nodig is, dat dit ‘een lastige situatie’ creeert.
Ik vind het lastig, want we hebben dus weinig woningen en die mensen moet wel ergens terecht, dus wat je dus wél
ziet (…) dat mensen langer blijven wachten in een beschermd wonen groep, omdat er gewoon geen woningen zijn.

Toch wordt ondanks dat het ‘lastig’ is, er volgens onze respondenten onvoldoende urgentie gevoeld deze vraag
te adresseren, met dezelfde urgentie als dat voor andere groepen wel is gebeurd:
“oké dan gaan we ook een taskforce voor kwetsbare doelgroepen doen, en met name MO/BW, dat ging wel heel wat
minder voortvarend dan met die statushouders. Dus de ervaren urgentie was blijkbaar wel minder.”

In het beleidskader wordt gesproken over Housing First. Uit de interviews blijkt echter dat de realiseerbaarheid
van de Housing First doelstelling door de centrumgemeente in twijfel wordt getrokken, en in relatie wordt gebracht
tot de beschikbaarheid van woningen. Zo wordt aangegeven dat door de inrichting van het toewijzingssysteem
voor woningen het niet mogelijk is mensen meteen een huis te bieden. Ook blijken andere voorwaarden voor
zelfstandig wonen, zoals inrichting, lastig tijdig te organiseren
“Housing first als concept is fantastisch, alleen in Nederland werkt het niet zo, want je moet gewoon ingeschreven
staan he, […] je moet gewoon ingeschreven, je moet een inkomen hebben voordat je een huis krijgt. Dus je bent hoe
dan ook 3 tot 6 maanden verder voordat je in een huis kan wonen. Dus wat nou Housing first dat is gewoon wat wij
van de opvang vinden, wij vinden dat je zo kort mogelijk in de opvang moet zitten 3 tot 6 maanden, dus we kunnen
het niet nog korter maken, dat kan niet.”
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1.5.3. Verdere woonoplossingen
1.5.3.1. ‘Omklappen’ BW aanbod
De gemeente geeft aan de opdracht te hebben gegeven tot het ‘omklappen’ van bestaande Beschermd Wonen
voorzieningen waar geen 24-uurs zorg aanwezig is. De ambities in deze worden volgens de gemeente
respondenten echter niet gerealiseerd door de zorgorganisaties. Het financiele argument, ‘de juiste prikkel’ komt
in deze gesprekken ook weer aan de orde. Een genoemde oorzaak voor het nog niet snel genoeg omklappen van
deze BW-voorzieningen is volgens deze respondenten dat de zorgorganisaties hier financieel op achteruit
zouden gaan.
“De bw instellingen zitten er niet op te wachten (...), hier vangen ze heel veel geld mee met dit soort voorzieningen.”

Een andere reden voor het lagere tempo zijn de zorgen over de continuïteit van zorg voor de cliënten die
momenteel in beschermd wonen instellingen wonen. Ook gaan deze cliënten er, volgens de gemeente
respondenten financieel op achteruit, wanneer de woning omgeklapt wordt. Deze zorgen sluiten aan op de
zorgen zoals geuit door clienten uit BW. De gemeente geeft aan bezig te zijn met eventuele overgangsregelingen
voor de zittende BW-clienten in deze.
1.5.3.2. Huisvesten bijzondere doelgroepen: de positie van het Maatschappelijke Opvang aanbod
Er is een tekort aan aanbod voor een specifieke doelgroep, waarvoor bijvoorbeeld door het Ministerie van Justitie
forensische plekken kunnen worden ingekocht bij gespecialiseerde aanbieders voor de laatste fase van
behandeling van gedetineerden. Er bestaat consensus over dit tekort, maar er is geen overeenstemming over
waar het initiatief voor de ontwikkeling van nieuw aanbod ligt. Het lijkt een kip ei verhaal. Gemeentelijke
respondenten benoemen dat zorgorganisaties hun verantwoordelijkheden niet hebben gepakt en dat de
geëigende aanbieders van beschermd wonen en verslavingszorg zich voornamelijk hebben gericht op een
lichtere doelgroep, of zich hebben teruggetrokken uit de regio. Gemeentelijke respondenten geven aan dat zij
vanuit aanbieders terugkrijgen dat het de taak van de gemeente was om dit te organiseren.
die hebben al die forensische plek afgestoten, (…) in onze regio en alleen leger des heils is dat blijven doen”
we hebben al jarenlang een schreeuwend tekort aan allerlei plekken
het is heel fascinerend dat ze dat helemaal niet tot hun verantwoordelijkheid te vinden, of (verslavingszorg) die dan
heel boos is dat er zo weinig plek zijn, van hallo waar zijn jullie eigen plekken dan? Die heb je afgestoten want dat
vond je te ingewikkeld of te leveren te weinig geld of weet ik veel wat er reden is geweest”

Tegelijkertijd is er wel meer aanbod op maatschappelijke opvang ontstaan in Haarlem, waar mogelijk echter niet
in een dergelijke gespecialiseerde vraag kan worden voorzien. Dit komt ook terug in de gesprekken met clienten
MO. In meerdere gesprekken komt de wens om een Domus+ voorziening van het Leger des Heils aan de orde.
Deze variant van Domus is speciaal voor cliënten die naast psychiatrische problemen tevens kampen met een
verstandelijke beperking. Verder komt Skaeve Huse veel terug in gesprekken.
Zoals gezegd, handelt ook het Uitvoeringsprogramma over ‘langdurig kwetsbare clienten’ voor wie Housing First
geen optie is, en bespreekt Domus en Skaeve Huse voor deze groep.
“de cliënten, waar we geen passend aanbod voor hebben. Dat zijn degene die overlast geven, agressief zijn, ernstige
verslaving, dat soort zaken. Ja. Die zijn moeilijk plaatsbaar.”

Skaeve Huse wordt in deze gesprekken als een haalbare en goede optie gezien voor een missend aanbod voor
een moeilijk plaatsbare doelgroep. De doelgroep waarvoor Skaeve Huse nodig zijn wordt gezien als een
doelgroep die nergens anders geplaatst kan worden en waar geen zorg of begeleiding meer op wordt
georganiseerd. Het voornaamste doel van deze Skaeve Huse is het beperken van overlast op straat.
“we missen gewoon best wel wat aanbod en met name (voor) de hele ingewikkelde doelgroep, de domus plus en
skaeve huse, hebben gewoon, weet je dat dat gaat dan niet meer worden zeg maar, dus laten we plek realiseren
waar mensen wel kunnen verblijven en kunnen zijn en misschien wordt het dan ook wel wat”
“je geeft het ook een beetje op qua hulpverlening, maar niet helemaal want je geeft mensen wel een plek om te zijn.”
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1.5.3.3. Sturing: aanbesteding
Sinds Juni 2018 is het nieuwe arrangementen model in werking getreden. Door de nieuwe aanbesteding komen
verantwoordelijkheden bij de aanbieders te liggen.
“ja kijk op het moment dat een cliënt naar beschermd wonen gaat, dan is het aan de aanbieder, we hebben strakjes
een nieuw model, een arrangementen model. (…) we bepalen samen met de cliënt welke doelen hij wilt behalen, daar
krijgt hij een zak geld voor mee. En hoe het gedaan wordt, dat is aan de aanbieder, daar gaan wij verder niet over.
Dus als het gaat over, he, stel dat de cliënt naar een bewindvoerder moet of inkomen moet verkrijgen, dan is het echt
aan de aanbieder om dat regelen.”

Door de nieuwe aanbesteding geeft de gemeente invulling aan de ambitie ‘Herstel op Maat’ waar nu per cliënt
kan worden gekeken welk arrangement het beste aansluit op de zorgvraag. Zoals we hebben gezien in de
interviews met de aanbieders van deze arrangementen wordt hier wisselend over gedacht.
Resumerend geven gemeente respondenten aan dat de instroom in de MO niet substantieel afneemt, terwijl de
uitstroom nog om meer aandacht vraagt. Mensen blijven langer zitten en stromen lastig uit. En mensen vallen
soms weer terug, wanneer zij zelfstandig uitstromen naar een kamer zonder begeleiding. Ook door de
geinterviewde clienten wordt dit bevestigd.
“in de visie staat wel vooral de nadruk op het afschalen terwijl je gewoon (red: zit) met de groep die er nu zit”
“Ik denk dat het een beetje alles bij elkaar is dat er niet een ding aan wijsbaar is waardoor die instroom toeneemt of ja
vooral de uitstroom eigenlijk stagneert.”

Het dilemma waar de gemeente voor staat is dat enerzijds het nog beter kunnen inrichten van afschalen en
opschalen in het ambulante aanbod tot minder aanmeldingen voor de maatschappelijke opvang zou kunnen
leiden, maar dat anderszijds de huidige instroom en het weer doen uistromen ook de nodige aandacht vraagt.
Duurzame uitstroom zou het aantal aanmeldingen ook positief kunnen beinvloeden, hetgeen weer een relatie kan
hebben met de mate waarin ambulante ondersteuning tijdig kan signaleren als er een groter risico is voor terugval
in dakloosheid.
Conclusie
De gemeente Haarlem zet in toenemende mate in op het verbinden van het ggz netwerk met het algemene
aanbod van voorzieningen. Hoewel ook de uitvoering van het beleid op het gebied van informele zorg zich
uitbreidt, lijkt er nog onvoldoende aandacht voor de ggz doelgroep. Het sociale wijkteam zoekt nog naar de juiste
wijze voor het op en afschalen van de zorg en het is met name nog onvoldoende duidelijk waar de expertise van
het sociaal wijkteam eindigt en er specialistische zorg ingezet moet worden. Hoewel er veel aanmeldingen komen
van de huisarts (POH) hebben de gemeentelijke respondenten het idee dat de behandel-GGZ te weinig contact
op neemt met het sociaal wijkteam om de zorg gezamenlijk vorm te geven. Dit zorgt ervoor dat de cliënt bij het
sociaal wijkteam onvoldoende in beeld is. Het gescheiden financiële systeem en belemmeringen rondom privacy
lijken dit met name in de weg te staan. Recentelijk is GGZ-begeleiding onderdeel van het sociaal wijkteam, wat
ervoor zorgt dat het afschalen van de ACT teams sneller plaats kan vinden. Daarbij is ook de expertise van werk
en inkomen toegevoegd aan het wijkteam en wordt hierdoor beter ingespeeld op de vraag van de cliënt. Terwijl
woningtekorten in de omgeving als voornaamste reden wordt gegeven voor het stagneren van de doorstroom,
zijn er ook afspraken gemaakt om bestaande 24uurs voorzieningen van beschermd wonen om te klappen. Het
beeld bij de gemeente is dat dit nog niet wordt gerealiseerd door de BW instellingen onder andere door het
missen van een financiële prikkel. Tevens bestaat het beeld dat dit omklappen voor BW cliënten ook nadelig kan
zijn en financiële achteruitgang kan betekenen. De gemeentestaat ervoor open om cliënten hierin tegemoet te
komen door het realiseren van overgangsregelingen. Voor verschillende ‘bijzondere’ doelgroepen wordt er
momenteel een gat in het aanbod gesignaleerd. Dit gaat over forensische BW- plekken voor de laatste fase van
behandeling van gedetineerden. De gemeente ziet dat mogelijk betrokken aanbieders gedurende een lange
periode geen initiatief hebben genomen om deze plekken te realiseren. De wens voor een Domus+ voorziening
van het Leger des Heils komt ook aan de orde. Deze variant van Domus is speciaal voor cliënten die naast
psychiatrische problemen tevens kampen met een verstandelijke beperking. Daarnaast wordt Skaeve Huse als
een haalbare en goede optie gezien voor een missend aanbod voor een moeilijk plaatsbare doelgroep.
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Beleidsmakers uit Heemskerk, Heemstede en
Haarlemmermeer over Ambulantisering

In dit hoofdstuk bespreken wij het antwoord op de vraag hoe regio gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland,
IJmond en Haarlemmermeer uitvoering geven aan ambulantisering. Het antwoord hierop over regionalisering
bespreken wij in 2.6.
1.6.1. Sociale Basis
Tijdens de interviews in de regiogemeenten komen vergelijkbare thema’s langs als in de centrumgemeenten,
maar de uitvoering hiervan is op een aantal punten anders. Zo geven beleidsmakers aan dat in de eigen
regiogemeente veel kleinschalige initiatieven worden genomen ten behoeve van de doelgroep en dat lijnen korter
zijn. Opschaling naar zwaardere zorg (zoals de GGZ) is ondanks andere wegen van opschalen net als in de
centrumgemeente, lastig.
1.6.1.1. Welzijn
Er zijn veel lokaal opgezette, kleinschalige initiatieven om mensen meer op te nemen in de samenleving,
bijvoorbeeld door mensen toe te leiden naar buurthuizen of sportclubs. Een voorbeeld hiervan is een verwijzing
van de huisarts naar een ‘welzijnsmakelaar’.
1.6.1.2. Sociale wijkteams
De regiogemeenten hebben niet allemaal een sociaal wijkteam of vergelijkbaar, zoals de centrumgemeente dit
wel kent. De taken zoals deze bij de centrumgemeente bij het sociaal wijkteam liggen, zoals signaleren en toe
leiden naar specialistisch zorg, worden in de onderzochte regiogemeenten in meer of mindere mate vervuld door
de sociale dienstverlening of welzijnswerk.
“zij hebben de bevoegdheid om sociale dienstverlenende producten in te zetten en ook om zorg in te zetten, alleen in
principe doen ze dat weinig want daarin schakelen ze met team zorg en ondersteuning of eh team werk en inkomen.”

Vaker is er sprake van een team/ overlegstructuur waaraan verschillende partijen deelnemen. Meerdere
respondenten uit meerdere gemeenten noemen dat in de regio gemeente meer door de gemeente heen kan
worden geopereerd, en dat er beter kan worden geschakeld tussen verschillende gemeentelijke gebieden. Dit
betekent dat het overleg tussen de afdeling W&I, Zorg, en Wonen in kleiner opgezette regio gemeenten beter
wordt ervaren dan in de grote gemeente Haarlem.
“we hebben ook een werkgroep dreigende dakloosheid, een interne werkgroep, gewoon dwars door de organisatie
heen”

1.6.1.3. Opschalen naar meer specialistische zorg
Specialistische zorg is niet vrij toegankelijk en dit zorgt ervoor dat deze niet altijd tijdig kan worden ingeschakeld.
Regiogemeenten kennen wel een crisisoverleg, en dit komt in het geval van Heemskerk één maal in de zes
weken bijeen. Een andere gemeente geeft aan:
“Dus als er allicht al problemen zijn dan, dan, ja dan, dat is het voor mij ook nog wel een vraag hoor van zijn we er wel
snel genoeg bij.”

Vanuit de transitie naar zelfstandig wonen gezien is deze vraag, of er snel genoeg kan worden geschakeld, ook
een belangrijke vraag voor zowel zorgpartijen, als woningcorporaties, als gemeente. Om deze, en de eerdere
hierboven genoemde vraagstukken het hoofd te bieden bij uitstroom naar een zelfstandige woning, worden
aanvullende afspraken gemaakt. Zo werkt de gemeente Haarlemmermeer met de opstapregeling: pas zodra
cliënten aan de lijst van voorwaarden voldoen zouden zij zelfstandig genoeg zijn om zelfstandig te wonen. De
gemeente is positief over dit instrument, omdat terugval zo eerder voorkomen kan worden. Aan de andere kant
krijgen zo minder cliënten de kans in een zelfstandige woning te laten zien of zij zelfstandig genoeg zijn.
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1.6.2. Woonopgaven
1.6.2.1. Uitbreiding regulier woningaanbod
In de regiogemeenten geven beleidsmakers aan vorm te geven aan de algehele woonopgaven door afspraken te
maken met lokale woningcorporaties. Er blijkt wisselend te worden geanticipeerd op een mogelijk toenemende
vraag als gevolg van het langer zelfstandig wonen door ouderen, de afname van het aantal huisuitzettingen en de
uitstroom uit voorzieningen.
In Heemstede is er echter geen specificatie van welk deel van deze woningvoorraad beschikbaar is gemaakt voor
de uitstroom van de cliënten MO/BW. Wel dat het gaat om de algemene sociale woningvoorraad, met als
voorwaarde dat het (kleine) woningen moeten zijn met lage huren.
Deze doelstellingen zijn in de beleidstekst van Heemskerk wel duidelijk geformuleerd, en hierin worden
prestatieafspraken gemaakt met woningcorporaties. Echter uit de interviews in Heemskerk komt een ander beeld
naar voren. Dat het vertalen van deze cijfers in stenen nog van de grond moet komen:
“met die beide corporaties maak je ook prestatieafspraken. En dat betekent dat je bereid bent om mee te gaan in
deze doelgroep en de echte kwantificering daarvan hè, van aantallen en zo, dat moet echt nog wat van de grond
komen.”
“herstructureringsplannen bezig. Dat is wel vaak nieuwbouw. Wij hebben de afspraak dat wij de woningvoorraad, de
sociale op peil willen houden van 1 januari 2016”

Haarlemmermeer hanteert een onderlinge regeling. Dit betekent dat er ‘bilaterale’ (onderlinge) afspraken zijn met
de grootste woningcorporatie. Dit betekent ook dat er geen contingent- of kanswoningen staan beschreven en dat
dit ook niet is vastgelegd in prestatieafspraken. De gemeente respondent geeft aan:
“Nou zeker, en ook, wat er nu weer eh bijgebouwd gaat worden de komende jaren […} wordt er ontzetten veel
ontwikkeld ook voor spoedzoekers, dus ook juist voor het segment van de alleenstaande en de eh lage huren.”

1.6.2.2. Verdere woonoplossingen
Er wordt ook gesproken over andere woonvormen dan het reguliere woonaanbod, tijdelijke woningen, die
‘onaantrekkelijk’ ingericht worden om te mensen te motiveren er niet te lang te wonen maar tegelijkertijd te
voorkomen dat mensen op straat komen te staan. Met name de groep 18 – /18 + wordt hierbij door Heemskerk
genoemd, en niet specifiek volwassenen (23+) die uitstromen uit voorzieningen voor MO en BW.
“dat leidt dus soms tot een werkgroep, om te kijken of we niet een soort euh tijdelijke huisvesting kunnen organiseren,
weet je dat doen we je hebt euh er zijn bijvoorbeeld ook heel veel jonge mensen die met achttien jaar de jeugdzorg
uitgaan die niet meer terug kunnen naar ouders maar wat dan wel”
“dan heb je een dak boven je hoofd, je kan ergens slapen, je hebt een sleutel, waar je je spullen ergens achter kunt
laten, maar het is wel zo onaantrekkelijk dat het wel […] dat je wel je best gaat doen.”

Regiogemeenten met hogere inwonersaantallen zijn ook zelfstandig bezig met het organiseren van nieuwe
woonvormen. Zo heeft de gemeente Haarlemmermeer Short- en Mid-stay voorzieningen gerealiseerd.
“we proberen gewoon de verschillende, komende jaren meer woonvormen te creëren”

1.6.2.3. Uitstroom van ‘eigen mensen’ uit de Maatschappelijke Opvang
Opvallend is dat in de regio gemeenten het probleem van uitstroom (MO) niet altijd wordt toegeschreven aan een
gebrek aan woningen. Het blijkt niet altijd bekend dat van de 300 personen die in 2017 in de Maatschappelijke
Opvang in Haarlem verblijven 114 personen, ruim 1/3 afkomstig is uit regiogemeenten.
“Nee het ligt niet aan een gebrek aan woningen, kijk heel veel mensen uit de MO willen heel graag in Haarlem blijven,
misschien is dat wel een onderscheid, dat de mensen niet hier heen willen, terwijl we ook onze eigen mensen hebben
die hier vandaan komen

We zien in het bovenstaande dat de uit te breiden woningvoorraad nog niet specifiek geënt is op duurzame
uitstroom uit de maatschappelijke opvang of beschermd wonen. Het aantal personen dat uit de eigen gemeente
afkomstig is en dat wordt opgevangen in Haarlem, wordt nog niet in aantallen genoemd.
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2. Regionalisering
2.1 Regionalisering in Beleidsdocumenten
In het Beleidskader ‘Opvang, Wonen & Herstel. Op maat inzetten van huisvesting en herstelondersteuning voor
herstel naar zelfredzaamheid en participatie in de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer’ is op
22 september 2016 door de gemeenteraad van Haarlem vastgesteld, en hierin wordt de rol van Haarlem als
centrum gemeente nog benadrukt. Dit is al anders in het Uitvoeringsprogramma Opvang, Wonen en Herstel, voor
Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer van maart 2017. Zo staat er in het beleidskader
‘Centrumgemeente Haarlem is gemandateerd om de beleidscoördinatie en de financiering uit te voeren’
(Beleidsdocument)

In de voetnoten in het beleidsdocument wordt echter wel benoemd dat ‘economisch daklozen’ het beste in de
individuele gemeente kunnen worden opgevangen:
“Het maatschappelijk herstel van economisch daklozen is echter op lokaal niveau effectiever dan op regionaal niveau,
daarom hebben de regiogemeenten besloten is dat de deze opvang door individuele gemeenten wordt georganiseerd
en gefinancierd.’ (beleidsdocument, voetnoot)

Ook wordt in de voetnoot de aankomende regionalisering benoemd. Hier worden geen directe gevolgen genoemd
die deze regionalisering met zich mee brengt. Wel wordt benoemd dat de budgetten zullen verschuiven. Hoe
precies vorm gegeven gaat worden aan regionalisering wordt nog niet duidelijk uit deze beleidstekst.. Wel is het
voornemen er dat de centrumgemeente meer gaat samenwerken met de regiogemeenten.
‘De gemeenten werken de komende jaren sowieso al meer samen omdat de op te stellen visie veel belang hecht aan
ondersteunende inzet in en rond wijken’ (Beleidsdocument, voetnoot)
‘Hoe die samenwerking vorm krijgt na de decentralisatie zullen de gemeenten de komende jaren met elkaar uitvoerig
gaan bespreken; verschillende scenario’s zijn hierbij denkbaar. Een en ander is ook afhankelijk van de ervaringen in
de komende jaren.’ (beleidsdocument)

Dit blijkt ook uit de manier waarop het beleidskader tot stand is gekomen. Alle regiogemeente hebben visie
vorming trajecten gevolgd onder leiding van de Centrumgemeente. De uitkomsten hiervan zijn de basis geweest
voor het beleidskader.
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2.2 Cliënten Beschermd Wonen over Regionalisering
Uit de interviews met cliënten in Haarlem en de regio komt naar voren dat regionalisering een vrij onbekende
ontwikkeling is voor de cliënten. Sommige cliënten gaven ook na nadere uitleg aan geen ervaring te hebben met
deze ontwikkeling of er geen mening over te hebben. Uit een van de interviews bleek wel dat cliënten voor
verschillende diensten bij verschillende gemeenten terecht moeten.
‘‘Ik kreeg laatst een brief van de WMO dat die verlengd moest worden, dat die bijna afliep. En heb ik meteen contact
gezocht met Gemeente Velzen en daar kenden ze me niet. Toen ben ik gaan bellen naar Gemeente Haarlem en daar
ja. Maar ik krijg mijn uitkering van Gemeente Velzen.” (Anita, 40)

Tot slot is de angst om niet in de stad van voorkeur te kunnen blijven wonen een knelpunt dat uit de interviews
naar voren komt. BW cliënten geven aan dat het lastiger is om in Haarlem een woning te krijgen, waardoor
uitgeweken moet worden naar een van de omliggende dorpen of steden. Wij hebben overigens ook met mensen
uit de regio gesproken. Deze uitspraak werd echter veel gedaan door mensen die geinterviewd zijn in Haarlem.
Het is ons niet bekend of zij hier van oorsprong ook vandaan komen, maar zij voelen zich nu in ieder geval
verbonden met Haarlem.
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2.3 Cliënten Maatschappelijke Opvang over Regionalisering
Tijdens de interviews is ook aan MO-cliënten gevraagd naar de ervaringen omtrent regionalisering. De
meerderheid van de cliënten uit de MO in Haarlem is onbekend met regionalisering of geeft aan dat ze te weinig
van regionalisering in de praktijk ervaren om er een mening over te hebben. Eén gebruiker van de MO
voorziening gaf echter wel aan dat regionalisering positief was in zijn ervaring. Deze gebruiker van de MO geeft
aan dat zijn woonplaats erg belangrijk voor hem is, zelfs een deel van zijn identiteit.
‘‘Ja, ik weet niet ja. ja, weet je ik zou sowieso nooit Haarlem uit gaan, want het is gewoon mijn ding. dat is gewoon
mijn stad in en dan ben ik geboren en getogen in.’’ (Gerard, 46)

Een andere gebruiker van de MO gaf aan dat de terugkeer naar zijn vorige woonplaats hem destijds in
levensgevaar zou hebben gebracht, en daarom toen geen goed idee was.
‘‘Ik werd toen gedwongen om naar IJmuiden terug te gaan. De GGD van Haarlem was van we kunnen je niet helpen
in Haarlem en we willen je in IJmuiden hebben. Maar als je kijkt naar mijn persoonlijke geschiedenis toen, dat is nu
inmiddels opgelost, kon ik niet meer terug naar IJmuiden want dan had ik waarschijnlijk hier niet meer aan tafel
gezeten om het zo maar te zeggen.’’ (Harry, 37)

Dit voorbeeld illustreert echter niet goed hoe deze respondent hier nu over denkt, en voor de toekomst. Wat het
wel illustreert is dat lokale bindingseisen contraproductief kunnen uitpakken. Maar dat heeft niet persé een relatie
met regionalisering.
Geïnterviewde MO- cliënten geven tenslotte ook aan dat mensen die de MO verlaten niet altijd een woonplek in
Haarlem aangeboden krijgen. Mensen krijgen een woonplek in een andere provincie of stad aangeboden als er
geen huis voorradig is in de eigen woonplek.
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2.4 Uitvoerders over Regionalisering
Dit hoofdstuk gaat in op hoe uitvoerders die werkzaam zijn in de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en
Haarlemmermeer denken over het regionaliseren van de verantwoordelijkheden voor MO/BW naar de
regiogemeenten. De meeste aanbieders kunnen net als de gemeentelijke respondenten (nog) geen concrete
uitspraken doen over de uitkomsten na de verdeling van de budgetten. Concrete terugkoppeling naar de
beleidsplannen zien wij over het algemeen niet terug in de analyse. De gedachtegang van de uitvoerders die wij
gesproken hebben, komen daardoor vooral voort uit veronderstellingen en verwachtingen die men heeft over de
toekomstige regionalisering. De veronderstellingen zijn vooral gebaseerd op de verwachtingen met oog op de
toekomst, de noodzaak voor de regionalisering (lokaal regelen), belemmeringen en de risico’s die de
regionalisering met zich mee kan brengen. GGZ/VZ staat in deze tekst voor instelling die een aanbod doen op het
gebied van Geestelijke Gezondheidszorg en/ of Verslavingszorg.
2.4.1. Toekomstige verwachtingen
Aan de verschillende respondenten is voorgelegd wat de toekomstige regionalisering zal inhouden op basis van
de informatie waarover zij beschikken. De antwoorden hierop zijn uiteenlopend.
“Dat de Wilhelminastraat in de vierentwintig uur opvang zomaar dicht gaat. ..dat al die daklozen over de eigen
gemeente worden verdeeld”.(MO/ BW)
“Je wil niet met een cliënt vanuit Den Helder helemaal naar het puntje van Noord-Holland willen weer om tot een
goede opvang te komen ‘’ (Politie)

‘’Wat wij hebben aangegeven is dat mensen uit de omringende regio komen en wat de gemeente Haarlem wil is dat
die mensen weer zo snel mogelijk weer weg gaan. Dat is eigenlijk het enige wat ik daarover weet ‘’ (MO/ BW)
2.4.2. Belang van regionalisering
De meeste uitvoerders geven argumenten die het belang van de regionalisering onderschrijven. Deze
argumenten zijn vooral gekoppeld aan de problematiek die niet afwijkt van de centrumgemeente ten opzichte van
de kleinere regio’s. Dit geldt voor zowel voor MO als BW.
“Niet ernstiger, meer de omvang is anders. De aard is hetzelfde”. (Politie)
‘’Dat elke gemeente ook wel die plekken heeft waar die cliënten wonen of ook cliënten in hun gemeente hebben.”
(GGZ/ VZ)

2.4.3. Belemmeringen voor de regionalisering
Tegelijkertijd geeft men argumenten waardoor het minder aannemelijk lijkt dat de regionalisering gaat werken, en
de redenen waarom. Vooral het aanbod van voorzieningen lijkt een argument te zijn dat vaak wordt gegeven
waardoor de expertise niet aanwezig is. Dit komt overeen met de bevindingen van gemeentelijke respondenten
waarin de verschillende denkwijze over het ‘’grijpen van kansen’’ naar voren komt. Tevens blijkt uit de resultaten
dat hoewel het vaak gegeven argument over de aanwezigheid en het aanbod voor voorzieningen door
‘historische groei’ dit niet niet perse gebaseerd is op problematiek die aanwezig is in een bepaalde regio.
“Cliënten gaan over gemeentegrenzen heen. Zeker als het gaat over maatschappelijke opvang, maar dat gaat ook
over beschermd wonen” (GGZ/ VZ)
‘’Voor de ene setting is er zoveel ruimte, historisch gegroeid, en voor de andere cliëntengroep of segmenten heb je
zoveel plek. En dat kan elkaar wat gaan bijten’’ (GGZ/ VZ)
‘Wij hebben daar ook een voorziening en die staat daar omdat dat instellingsterrein daar is, maar niet omdat daar in
[x] zo ontzettend veel mensen met verslavingsproblematiek zijn, dat daar een voorziening van moest komen.
Het is een mooie plek en dus wonen ze nu in [x]’’ (MO/ BW)

Daarnaast zorgt volgens woningcorporaties de afwezigheid van sociale huurwoningen in bepaalde regio’s dat de
doorstroom naar zelfstandig wonen, in de eigen regio kan belemmeren.
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‘’In termen van sociale lagen, wordt dat toch de onderkant van de samenleving. En de onderkant van de samenleving
is afhankelijk van sociale woningbouw. De praktijk leert dat die mensen dus eerder in Haarlem/Schalkwijk terecht
zullen gaan komen dan in Bloemendaal. En als er al mensen in Bloemendaal of Heemstede terechtkomen
dan is dat iets sporadisch” (woningcorporatie)

2.4.4. Voorwaarden van regionalisering
De meeste uitvoerders zien wel mogelijkheden voor de regionalisering en dragen aan op welke wijze de
regionalisering voor hen zou kunnen werken. Wat daarnaast opvalt is dat bij het denken aan de regionalisering er
door aanbieders geen onderscheid wordt gemaakt tussen de maatschappelijke opvang en beschermd wonen,
terwijl de gemeentelijke respondenten hier wel onderscheid in zien. De uitvoerders denken over het algemeen dat
de ondersteuning voor beide doelgroepen in de regio plaats kan vinden, echter worden er uitspraken gedaan over
de voorwaarden die daaraan verbonden moeten zitten.
‘’We moeten als corporatie kijken wat de geschikte woningen zijn. De zorg moet ook gaan bedenken: hoe gaan we
dan andere manieren van zorg verlenen dan we misschien wel gewend zijn.En de gemeente zal zijn rol moeten
pakken om als het toch niet lukt, om dan te zorgen adequaat ook iets te doen. Dan denk ik dat het kan’’
(woningcorporatie)
‘’Als ik weet van ‘he iemand staat ingeschreven in die gemeente en dat betekent dat ik bij dat loket terecht kan’ dan
vind ik het prima (…) als ik één loket zou hebben (…) het zou voor ons in ieder geval een stuk werkbaarder zijn’’
(politie)

2.4.5. Huidige beeld over de regionalisering
Het huidige beeld van de regionalisering is met name ook gebaseerd op ervaringen met wijknetwerken. Deze
netwerken variëren volgens respondenten sterk voor wat betreft de werkwijze, ook binnen veronderstelde
samenwerkingsregio’s:
‘’De wijkteams in (...) zijn allemaal weer verschillend georganiseerd. Ook verschillend van hoe centrumgemeente dat
doet.” (GGZ/ VZ)

Daarnaast variëren deze netwerken voor wat betreft de samenstelling, de structuur van het netwerk.
Respondenten uiten zorgen over de inhoudelijke dekking van, geborgde expertise in deze netwerken. De rol van
de verschillende aanbieders blijkt anders binnen de verschillende regio’s.
“wij zitten bijvoorbeeld niet in de sociale wijkteams van (...). Ja dat vind ik gewoon eigenlijk niet goed’’ (GGZ/VZ)

Een bekend probleem dat hierbij aansluit is het verschil in de regio-indeling van de verschillende beleidsterreinen.
Dit wordt ook door de ondervraagde uitvoerders bevestigd. De verschillende indelingen levert onduidelijkheid op
over de verschillende regio’s en de bijbehorende verantwoordelijkheden.
“Ja dat is heel verwarrend he, voorheen hadden we regio’s toen had je regio Noord-Holland , Noord, Kennemerland
en Zaanstad die zijn nu één eenheid geworden. Regio’s hebben we niet meer. Maar partners praten nog wel over
regio’s. Dat is heel raar. Welke regio bedoel je dan?’’ (politie)
“Ik vind Nederland veel te veel versnipperd geraakt. Want niemand ziet meer door de boom… Niemand weet eigenlijk
nog hoe het is. Omdat het zo per gemeente kan verschillen. Dus daar had ik veel meer eenduidigheid in gewild’’
(GGZ/ VZ)

2.4.6. Risico’s van de regionaliseren
Uit de analyse blijkt dat de aanbieders zich ook zorgen maken over de regionalisering, die volgens hen niet
gepaard gaat zonder risico’s. De verwachte risico’s hebben te maken met het financiële aspect die opvang,
ondersteuning of huisvesting voor deze doelgroep met zich meebrengt en met de bereidheid om deze doelgroep
op te vangen in bepaalde regiogemeenten.
“Dan krijg je bijna ook als je niet oplet uitsluitingsmechanismen want een gemeente wil straks niet meer die ene
meneer die toch uiteindelijk heel veel geld kost’’ (GGZ/VZ)
“En wat wij waarnemen is dat het best ingewikkeld is voor de gemeente Haarlem om dit soort bijzondere doelgroepen
ook in een Heemstede of in een Bloemendaal onder te brengen. Men heeft liever niet mensen met een probleempje”
(woningcorporatie)
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Ook de afwezigheid van de sociale huurwoningen die doelgroep doorgaans toegewezen krijgt, kunnen een risico
veroorzaken voor het regionaliseringsproces en het zelfstandig huisvesten van cliënten. Bovendien is deze
doelgroep niet de enige groep die gebruik maakt van de sociale huurwoningen en die woningcorporaties
huisvesting bieden.
‘’Als wij daar woningen beschikbaar krijgen die goed zijn, om dat te doen. En dan heb je wel de lastigheid dat wij in
Heemstede vooral de wat grotere woningen hebben’’ (woningcorporatie)
“Dat zal, moet ik even goed zeggen is, is ongeveer 10-15 % (…) want ik moet ook heel veel woningen reserveren
voor statushouders, en voor al die andere doelgroepen(…) en de verdeling reguliere vragers en ja en urgenties’’
(woningcorporatie)

2.4.7. Samenwerking
Aanbieders spreken over het algemeen hun tevredenheid uit over de samenwerking die heeft plaatsgevonden ter
voorbereiding van de beleidsvorming rondom de regionalisering, hoewel dit kan variëren van ‘heel erg open’ tot
aardig, maar gesloten’.
“Ik denk dat wij een goede samenwerking relatie hebben met de gemeente Haarlem. Ik denk dat ze de afgelopen drie
jaar een heel hard hebben gewerkt aan een visie (…) en ik denk dat degenen die er echt toe doen, wel op hun
netvlies hebben om welke doelgroep het gaat. En dat we daar trots op mogen zijn’’ (MO/ BW)
‘’Dus ook dat hele traject waar we in het begin ook mee begonnen ook die visievorming en dat beleidskader, om dat
samen te doen, daarmee leg je een goede basis naar. Dus daar vind ik ze wel heel consequent in. Je voelt je echt wel
gehoord en dat ze ook weten waar het om gaat. En dat is vaak niet zo’’ (GGZ/VZ)
‘’En er zijn heel veel dingen gebeurd maar er zijn ook heel veel tijd (en geld) verloren gegaan. Want heel veel kennis
was er echt al.’’ (politie)

Hoewel de samenwerking over het algemeen als positief wordt ervaren geven uitvoerders te kennen dat zij
bewust zijn van het feit dat er op verschillende niveaus gesproken wordt over het proces naar regionalisering
maar zich niet betrokken voelen, of in de meeste gevallen op de hoogte worden gesteld van de huidige
ontwikkelingen.
“Het ‘jammere’ is dat die communicatie dan weer niet naar de regiegroep gaat. De wooncorporatie praat met elkaar,
de wethouders praten met elkaar, de zorg praat met elkaar. Het is nog niet echt dat het een beetje in elkaar over gaat,
wat wel zou moeten’’ (MO/ BW)
‘ Haarlem maakt eerst zelf plannen en dan mag je er wat van vinden (…) Maar wij zijn ook wel een belangrijke
belanghebbende, dus daar voel ik mij niet bij betrokken. En er is ons echt niet gevraagd wat onze knelpunten zijn en
wat er beter kan’’ (GGZ/ VZ)

Ook de mate van betrokkenheid verschilt binnen de verschillende regiogemeenten.
“Wie weet doet Heemstede dat fantastisch, maar dat weet ik dus niet. Ik heb het idee dat Haarlem en
Haarlemmermeer wel de grote trekkers zijn van dit soort dingen en de kleinere niet ‘’ (GGZ/ VZ)
‘’En de kleinere gemeenten zijn daar soms ook in clusterverband. Ik weet dat Velsen en Beverwijk zijn er ook zo nu
en dan, maar die hebben dan, dat is nog niet op politiek niveau geweest in ieder geval niet in de bijeenkomsten’’
(MO/BW)

2.4.8. Sturing in relatie tot de regionalisering
De expertise van een centrumgemeente is volgens een respondent een belangrijke reden om de taken rondom
het regelen van de zorg op zich te nemen. Terwijl de gemeentelijke respondent vanuit (grotere) regiogemeenten
het regionaliseringsproces ook juist als een kans zien om zorgaanbod lokaal vorm te geven.
“Een centrumgemeente die het al jarenlang doet. Die daar goede mensen voor in dienst heeft. Laten de
regiogemeenten echt gewoon die expertise gewoon ter harte nemen en dan is het goedkoper en beter. En je hebt ook
veel meer sturingsmacht ook.(…) centrumgemeente wil heus niet zeggen dat je dan dat alles in je eigen gemeente
moet opvangen, juist niet. Alleen je verzorgt het voor een aantal gemeenten samen’’ (GGZ/ VZ)

Tegenover de toename van middelen staat meer sturing. Hier wordt verschillend over gedacht.
‘’Daarmee kun je wel meer resultaatgericht gaan sturen’’. (GGZ/ VZ)
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“Voor mij als ik kijk intern en extern. Extern met de contacten met de gemeente heb ik het idee dat ik me altijd moet
verantwoorden’’ (MO/ BW)
“De nieuwe afspraken en cq inkoopafspraken die maken het er niet makkelijker” (GGZ/ VZ)
“Dit is zo’n moment dat ik denk van grijp die kans, schoon schip, kijk wat er goed is in aanloop naar 2015 en hou dat
in stand en ga daarop verder borduren en delete er een paar.(…) Nou dan heb je al een aardige
bezuinigingsmaatregel, (…) Ja ik denk dat er echt kansen zijn gemist” (politie)
‘’Ik zie het met die aanbesteding, (…), zie ik wel dat dat dat veel meer gericht wordt. Want je
krijgt voor gebieden en bepaalde intensiteit krijg je een bepaald bedrag’’ (GGZ/ VZ)

2.4.9. Conclusie
Door de geinterviewde stakeholders in de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer wordt het
belang van de regionalisering onderschreven en naast het verschil in omvang zien stakeholders geen andere
problematiek in de regio dan in de centrumgemeente. De belemmeringen die uitvoerders echter zien met
betrekking tot de regionalisering heeft te maken met het beperkte aantal sociale huurwoningen in de regio, en de
beperkte voorzieningen met aanwezige expertise om deze doelgroep op te vangen. Argumenten worden gegeven
op basis van bestaand aanbod, terwijl regionalisering juist ook bedoeld kan zijn om meer (samenhangend)
aanbod te organiseren. Daarnaast lijkt met regionalisering ook de verwarring over de financiering of verdeling van
verantwoordelijkheden meer onduidelijkheid op te leveren. Concreet weet eigenlijk geen van de geinterviewden
nog echt wat dit straks betekent op cliëntniveau. Tenslotte valt op dat er weinig wordt verwezen naar
beleidsplannen omtrent regionalisering.
Onder duidelijke voorwaarden ten aanzien van regie vanuit de gemeente Haarlem zien uitvoerders de
regionalisering voor beide doelgroepen (BW/MO) wel gebeuren. Hieraan valt op dat deze partijen hierin geen
verschil zien tussen clienten MO en BW, terwijl gemeentelijke respondenten dit soms wel zo zien. Wat uitvoerders
tevens opvalt is dat in verschillende (regio) gemeenten anders wordt gewerkt, hetgeen onduidelijkheden oplevert
voor aanbieders en zorgt voor meer versnippering. Uitvoerders zijn over het algemeen tevreden over de
samenwerking met de gemeente Haarlem, al wordt aangevenen dat niet alle uitvoerders even goed betrokken
zijn in het proces. De expertise van een centrumgemeente is volgens een respondent een belangrijke reden om
de taken rondom het regelen van de zorg op zich te blijven nemen. Terwijl de gemeentelijke respondent vanuit
(grotere) regiogemeenten het regionaliseringsproces ook juist als een kans zien om zorgaanbod lokaal vorm te
geven. Over dit laatste perspectief handelt dan ook de beantwoording van de volgende vraag.
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2.5 Haarlemse Beleidsmakers over Regionalisering
Hoe denken personen bij de gemeente Haarlem over het beleidsvoornemen om de taken voor MO en BW te
regionaliseren? Uit onze interviews met meerdere beleidmakers uit zowel de politiek als beleid en uitvoering blijkt
dat het denken hierover tot dusverre gekenmerkt kan worden als ‘lauwtjes’, en als nog weinig gevoelde urgentie.
In zekere zin is dit in de beleving van deze respondenten nog erg hypothetisch.
“Nou of ik echt goed weet hoe het daar precies gaat lokaal, daar heb ik niet per se heel veel zicht op”

Tijdens deze interviews werd eerder een voorbehoud gemaakt, zeker ten aanzien van de opgebouwde exptertise
ten aanzien van de verantwoordelijkheid voor zwaardere groepen zoals deze ook in de Wilheminstraat
(nachtopvang MO) verblijven, de samenwerking in de regio en de financiele haalbaarheid van de voorgenomen
door-decentralisatie.
Dus als dat [red: verantwoordelijkheid voor de MO, Wilhelminastraat] echt naar de gemeentes zelf gaat en het wordt
weer uit elkaar gehaald dan is dat voor ons wel heel zorgelijk
Ik denk dat je daar heel voorzichtig in moet zijn. Je kunt altijd kijken naar hoe we de zorg kunnen verbeteren. Maar je
moet ook heel goed kijken naar wat er is en waar we sterk in zijn.
En hoe zorg je eigenlijk dat je zo snel mogelijk hulp in kan zetten? Want als dat niet duidelijk is en je wacht te lang,
dan zijn de risico’s en de gevolgen wel groot
En deze (...) gemeenten die hebben ook wel een samenwerkingsverband, (...) dat gaat ook lang niet altijd makkelijk. .

En daarnaast speelt de zorg voor de mate waarin de regio zich al verantwoordelijk voelt voor dit onderwerp,
waarin de Haarlemse beleidsmakers ook variatie zien. Gemeenten sturen het beleidskader en bijvoorbeeld
slechts ter informatie naar de raad, anderen laten het echt vaststellen als eigen beleid.
“[regiogemeente] heeft zoiets van nou wij doen het gewoon ter informatie en onze raad, want het centrum in
[centrumgemeente] is ervan, dus wij vinden dat niet nodig”
“sommigen zeggen wij laten het vaststellen door onze raad. In de [samenwerkingsverband van deel van regio]
gemeenten hebben dat gedaan, dat is echt vastgesteld in hun raad”

De centrum gemeentelijke respondenten blijken reeds in zekere mate een gedifferentieerd beeld te hebben over
welke onderdelen zij wel als een mogelijke regionale verantwoordelijkheid zien voor de nabije toekomst, en voor
welke onderwerpen zij meer een rol zien toebedeeld voor de eigen centrumgemeente. Mogelijke taken voor de
regiogemeenten hebben betrekking op zowel 24-uurs voorzieningen waar mensen langere tijd verblijven, als
preventie en herstel. Eerste opvang, de Wilhelminastraat, zou dan nog een primaire taak van de
centrumgemeente zijn.
“de 24 uurs voorzieningen zouden we misschien wel regionaal willen doen en inkopen en dan moet je na gaan
denken hoe ga je de toegang doen en wie is dan de contracthouder en al het andere dus eigenlijk het richting
zelfstandig wonen, de preventie kant, de nazorg dat ga je allemaal door decentraliseren. Dus even grofweg, je houdt
een derde van je budget hou je regionaal en de rest wordt verdeeld over die 7 gemeenten. Dat is een beetje, dat is de
tendens die nu het sterkst is.”

Wat de hier voorgestelde taken betreft, weten de centrum gemeentelijke respondenten ook goede voorbeelden te
noemen, de best practices:
“die opgaven zijn veel breder dan alleen een beschermd wonen en maatschappelijke opvang, die [regiogemeente]
zijn zoveel opgaven al aan het implementeren op een... Dus ik was blij verrast toen ik daar zat, zij zijn verder dan wij
op sommige terreinen.”
“zij gaan heel erg hun eigen gang. En het is niet per se verkeerd hoor, want volgens mij gaat het best heel goed daar”

En ook ten aanzien van de beschikbaarheid van woningen worden vooral in de regio, waar meer ruimte is,
kansen gezien:
“om woningen beschikbaar te stellen aan mensen die doorstromen, niet meer dan normaal dat gemeenten in de regio
ook een taak op zich nemen”
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We zien hier dus verschillende terreinen waar de verantwoordelijkheid voor wordt gezien, voor langdurige BWzorg en de uitbreiding van het woonaanbod.
2.5.1. Conclusie en discussie
Aanbieders van begeleiding en zorg geven in 2.4 aan dat de problematiek van zwaardere clienten ook bestaat in
kleinere gemeenten, alleen dat de aantallen hier kleiner zijn. In die zin is het interessant wat de regiogemeenten
ook zelf voor deze eigen burgers zouden kunnen en blijven te betekenen.
Wanneer Haarlemse beleidsmakers voorbehoud maken bij taken welke zouden kunnen worden doorgedecentraliseerd naar regiogemeenten vallen twee zaken op, welke door elkaar heen lijken te lopen. Ten eerste
lijkt het erop dat de vooralsnog niet optimaal functionerende samenwerking tussen lichtere vormen van zorg
(zoals belegd in een wijkteam) en meer specialistische of zwaardere vormen van zorg, zoals de GGZ en
verslavingszorg (gefinancierd door zorgverzekeraars i.p.v. gemeenten), en het in deze zin nog niet altijd goed
kunnen bedienen van zware, complexe groepen, welke ook verblijft in de Wilhelminastraat, in verband wordt
gebracht met regionalisering.
De gedachte hierbij is mogelijk dat regiogemeenten die vooralsnog alleen verantwoordelijk zijn voor de lichtere
zorg en het wijkteam, er ook niet in zouden slagen deze samenwerking tussen lichtere en zwaardere vormen van
zorg te coördineren, terwijl hier nog geen concrete ervaring mee is. In deze ontstaat de indruk dat het argument
tegen regionalisering hier wordt ontleend aan zorgen over ambulantisering.
Ten tweede, en hieraan gerelateerd, valt mogelijk een zekere verwarring van expertise met
sturingsmogelijkheden op. Hiermee wordt bedoeld dat de centrumgemeente doordat zij reeds langere tijd
verantwoordelijk is voor sturing op het te regionaliseren domein, in de gelegenheid is geweest meer expertise op
te bouwen dan gemeenten waar deze verantwoordelijkheid nog niet belegd is geweest. Dit mogelijk gebrek aan
expertise, dat op het moment nog gerelateerd kan worden aan het gebrek aan sturingsverantwoordelijkheid, kan
niet automatisch worden verondersteld wanneer deze sturing verschuift. Maar zoals gezegd in het begin van
deze paragraaf is dit alles nog grotendeels hypothetisch en zal de komende jaren steeds meer moeten blijken in
hoeverre de regio zich in deze ontwikkelt ten aanzien van haar eigen burgers.
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2.6 Beleidsmakers uit Heemskerk, Heemstede en Haarlemmermeer
over Regionalisering
Hoe denken personen bij de regiogemeente over het beleidsvoornemen om de taken voor MO en BW te
regionaliseren? Uit onze interviews blijkt dat de gemeente respondenten bij verschillende regio gemeenten divers
denken over het regionaliseren van de verantwoordelijkheden voor BW en MO. Er is bij de regiogemeenten nog
veel onduidelijkheid over wanneer zij welke taken krijgen. Sommige respondenten spreken over het deels
decentraliseren van de MO en BW taken en sommige respondenten spreken over het volledig decentraliseren
van deze taken:
“Volgens mij worden gemeenten worden allemaal zelf verantwoordelijk voor maatschappelijke opvang hè, die
centrumgemeenten gaan er uit. Dus dat bedoel ik met dat het decentraler wordt.”

De houding van sommige gemeenten is mede hierdoor afwachtend, terwijl andere gemeenten zich al concreet
aan het voorbereiden zijn door bijvoorbeeld al in te zetten op preventie.
Ook is er verschil in hoe de regiogemeenten taken zien na de regionalisering. Deze verschillende kijk op
verantwoordelijkheden wordt voornamelijk bepaald door de grote van de regio gemeente. (De) Grote
regiogemeente(n) zien de taak met interesse tegemoet en denken al vergaand na over wat voor
verantwoordelijkheden naar hen toe gaan komen en hoe zij deze zullen invullen. Zij zien de mogelijkheid om los
van de centrumgemeente beleid te maken en invulling te geven aan bepaalde voorzieningen. Een voorbeeld
hiervan is de invulling van nieuwe woonvormen in de regiogemeente, die de regiogemeente op eigen initiatief
heeft gecreëerd, naar aanleiding van een hiaat in het woonaanbod. Daarnaast voelt deze gemeente een
verantwoordelijkheid voor de eigen burgers en heeft zij het idee dat het de kwaliteit van zorg ten goede komt,
wanneer bepaalde zaken lokaal geregeld kunnen worden.
“als [regiogemeente] op termijn natuurlijk ook zelf verantwoordelijk wordt voor de opvang. Wilden we eigenlijk ook
veel meer zelf gaan doen. Eh, ons college is ook veel meer zo van, onze wethouder van, wij willen gewoon echt een
goeie gemeente zijn daarvoor.”
“en ik redeneer niet, wij redeneren niet van, dat is dan voor de kosten van [centrum gemeente] he, eh dat hoeven wij
niet te betalen als de OGGZ wordt toegelaten, nee want de samenleving kost heel veel geld, dus dat moet je zien te
voorkomen”
“kleinschaliger en veel meer verdeeld over de regio. Dat iedere gemeente een deel van de opvang realiseert op een
kleinschalig niveau. Maar ja dat is een eerste gedachte die ik erbij heb, weet niet of dat realistisch is, sommige
mensen zeggen het is veel duurder, maar ik denk dat op de termijn veel goedkoper is.”
“En als je het decentraal regelt kun je beter aansluiten bij de lokale behoeften”

Echter zien regiogemeente respondenten de opvang van de OGGZ cliënten nog wel als een taak die het beste
kan worden vervuld door de centrumgemeente, met als voornaamste reden dat het te duur is om deze
specialistische zorg in de regiogemeente te gaan organiseren.
“sommige sociale problematieken toch lijken samen te klonteren in steden en niet in kleine dorpen. Mensen trekken
weg en gaan naar een stad toe en uh enzovoort”
“ik vind ook echt wel dat de gemeente Haarlemmermeer meer met deze omvang zo langzamerhand zijn eigen
voorzieningen moet gaan creëren, tussen vormen, tussen Haarlem is centrumgemeente echt, die opvang moet
kleiner worden in omvang, maar voor echt OGGZ klanten, moet dan ook veel trajectbegeleiding of begeleiding op
zitten. Daar moet je geld voor hebben dat is ook de achtergrond van de reden, of de achtergrond, waarom ik altijd
gepleit heb voor, maak het nou eh, Haarlem verantwoordelijk echt voor de OGGZ klanten en zorg dat, dat goed
georganiseerd is en laat iedere gemeente zijn eigen maatwerk leveren, voor zijn eigen inwoners.”

Kleine regiogemeente staan hier minder actief in. Als een van de redenen hiervoor wordt door een geinterviewde
uit deze gemeenten zelf genoemd dat deze gemeenten niet altijd de kennis of tijd hebben om hierover na te
denken.
“Bij kleinere gemeenten heb je vaak dat mensen die, zoals [regiogemeenten] maar die hebben dan mensen, die
weten, die hebben dan wel de klok horen luiden maar weten niet waar de klepel hangt.”
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Ook wordt het probleem van daklozenopvang niet als een taak en verantwoordelijkheid gezien door de kleine
regiogemeenten.
“nee dakloos dan ben je niet in (regiogemeente) normaal nee”

Daarnaast wordt genoemd dat stakeholders niet met kleine gemeenten aan tafel willen. Hierdoor kunnen kleine
gemeente niet altijd hun eigen wensen doorvoeren en zijn zij afhankelijk van de koers van de centrumgemeente.
“Nou neem bijvoorbeeld beschermd wonen, dat zou eigenlijk niet zo erg moeilijk moeten zijn om dat zelf te regelen.
Maar je moet misschien wel gezamenlijk contracten sluiten om niet de BW het leven heel ingewikkeld te maken. “
citaat politiek haarlemmermeer, over samen BW organiseren.

Dit citaat zegt iets over het verschil in wat gemeentes samen willen doen, en is in deze anders dan anders dan
alleen MO.
“Maar wij als kleine gemeente, Zilveren Kruis geeft heel duidelijk aan dat zij niet met al die kleine gemeenten om tafel
willen. Ik snap het wel van ze hoor, weet je wel, maar tegelijkertijd gaan ze dan voorbij aan het feit dat wij als kleine
gemeente met nog geen veertigduizend inwoners wij hebben onze eigen begroting, we hebben onze eigen
gemeenteraad we hebben onze eigen verantwoordelijkheid. Dus hier liften we nu mee met [centrumgemeente] dus
wat dat betreft als het gaat om dingen waar de zorgverzekering oren heeft kunnen we dat rondom de
centrumgemeenten doen dat kan maar op andere dingen moet je soms ook meeliften. En soms heb je toch als
gemeente [centrumgemeente] een andere kijk wij hebben niet wij hebben toch als gemeente een andere dynamiek
dan. [centrum gemeente] heeft toch een grote stadsdynamiek”
“Daar moet je voor investeren daar moet je een keer met welzijnswerkers en met FACT mensen […] een keer om de
tafel om erachter te komen waar is eigenlijk behoefte aan, dan moet je dus tijd hebben om dat soort gesprekken te
voeren bijvoorbeeld en heel veel FACT zegt eigenlijk ja eigenlijk heb ik hier geen tijd voor. Dat zijn dingen die dus
echt boven regionaal zijn”

Een mogelijk oplossing die kleine regio gemeenten hiervoor zien is het regionaal optrekken met andere kleine
gemeenten.
“in die zin kun je ook daarin samen optrekken en sparren en een standpunt innemen en zo. En in de regel gaat dat
goed”

Een motivatie die de beleidsmedewerkers van regiogemeenten noemen om voorzieningen meer lokaal te
organiseren is de politieke reden. Hoewel de politieke samenwerking in de regio over het algemeen als positief
word beschouwd, wordt ook genoemd dat er op politiek niveau verschillende ideeën zijn over wie opgevangen
moet worden en hoe dat moet worden gebeuren. Regio gemeente zijn zich bewust van de verschillende politieke
opvattingen en zoeken hier naar een eigen lokale invulling.
“eigenlijk zeggen we wacht even onze mensen hebben jullie gemeenteraad niet gekozen dat is wel een dingetje daar
moeten we soms wel scherp op zijn.”
“Nou ja de politiek in Haarlem zei, niemand op straat, de Raad zei, er mag niemand op straat. Ik kan me, en en, ja
dan moeten zij het uitvoeren. Eh terwijl je ook bij stemmen kan herinneren, […] kunnen we niet wat strengere
voorwaarden stellen aan mensen die in de opvang terecht komen, of willen opgevangen worden.[…], dat is er niet
doorgekomen, want bij de voorzieningen rechter zou dat er nooit doorkomen. Juridisch gezien was het niet haalbaar,
maar iedereen wilde dat wel, maar ja, nou ja de politiek in Haarlem zei dat doen we niet.”
“Daar zie je wel weer dat als de politieke visies uiteen gaan lopen, dat dat zich vooral voltrekt in die dingen die wat
meer tegen de WMO aanliggen. En niet tegen de uh OGGZ. Dat snapt iedereen wel dat mensen dan opgevangen
moeten worden. Maar ik weet dat ze in Haarlem bijvoorbeeld, en ik zal er geen waardeoordeel aangeven. Maar ik
weet dat ze in Haarlem veel meer vinden dat economisch daklozen moeten worden opgevangen. Terwijl wij meer
aansturen op zelfredzaamheid. Dat zou een verschil kunnen zijn, maar dat is niet erg, omdat het uiteindelijk dichter
tegen de WMO aan ligt dan tegen de OGGZ.”

Een andere reden is de verwachte schaalgrootte door de regiogemeenten. Zij zien het niet als een realistisch
plan om MO of BW woonvoorzieningen zelf te organiseren, omdat zij niet voldoende vraag van cliënten denken te
hebben om deze plekken op te vullen.
“Tuurlijk zo’n [grote regiogemeente] kan zich veroorloven om shortstay en de midstay te realiseren. Een kleine
gemeente doet dat niet, ja die, die he die lost het op door een hotel of een vakantiehuisje te huren, ja of zoiets. Heeft
ook wel weer zijn charme natuurlijk maar is niet echt een goeie oplossing.”

Hierdoor kan niet op de gewenste manier invulling gegeven worden aan de zorg- of woonvraag van cliënten.

52

05-02-19 versie

Rapportage 2018 Regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer

Universiteit Utrecht, ASW

2.6.1. Opvang in de centrumgemeente, preventie en herstel in de regio?
Regiogemeenten zien het daarom meer als hun als hun verantwoording om lokaal invulling te geven aan cliënten
die zelfstandig gaan wonen met ambulante begeleiding, door het aanpassen van de bestaande basiszorg. Het
uitgangspunt is dat de cliënt ook een burger is en daarom gebruik moet kunnen maken van de basiszorg waar
andere burgers ook gebruik van maken.
“als patiënt (burger) heb je ook doe je ook een beroep op dingen waar je als (regio) gemeente wel over gaat dat kan
dagbesteding zijn of dat kan inderdaad euh lid zijn van een sportclub zijn of lid zijn of iets doen in een buurthuis een
activiteit ofzo. (...) de gemiddelde buurthuismedewerker kan niet zomaar omgaan met deze mensen, dus in die zin
daar zorgen we er wel voor dat bijvoorbeeld de welzijnsorganisaties die kennis wel in huis in krijgt of die zorg weet in
te schakelen of weet je wel of daarmee om kunt gaan weet je. En dat is ook wat wij beoogden met die EPA Task
Force groep”

De verwachte schaalgrote wordt niet gezien als belemmering door de grote regiogemeente(n). Voor de grote
regiogemeente(n) is het wellicht zelfs de vraag of zij in de regionalisering taken op kunnen pakken voor kleinere
regiogemeenten die qua ligging dichter bij deze regio gemeente liggen dan bij de centrumgemeente.
“kijk we zijn een grote gemeente dus we proberen op alle facetten wel eh, gewoon kennis te ontwikkelen en eh, en
processen te maken. Dat we niet afhankelijk zijn van andere gemeenten”

2.6.2. Conclusie
Bij de beleidsmakers uit de regiogemeenten heerst nog onduidelijkheid over het tijdsbestek waarop de taken voor
de doelgroep MO/BW aan hen overgedragen worden. De grotere regiogemeente Haarlemmermeer heeft het
huidige woningaanbod uitgebreid en ziet de regionalisering als een positieve beweging. Door de taken lokaal te
beleggen kan er een kwaliteitsslag van de zorg gerealiseerd worden. Vooralsnog zien de regiogemeenten de
specialistische zorg meer als een taak voor de centrumgemeente. Met name de kleinere regiogemeenten geven
aan de kennis en expertise te missen en willen meer optrekken met andere regiogemeenten, hierin kan alsnog
dichter bij huis opvang worden gerealiseerd voor de eigen burger. Voor de regiogemeenten is de vraag naar
BW/MO plekken in de regio nog niet voldoende duidelijk om BW/MO plekken te kunnen realiseren. Deze
gemeenten zien dit voornamelijk in de vorm van zelfstandige woningen met de juiste ondersteuning.
Regiogemeenten ervaren te worden beperkt door de betrokken niet-gemeentelijke stakeholders doordat er te
weinig overleg plaats vindt en niet-gemeentelijke stakeholders vooral de koers van de centrumgemeente volgen.
Er worden daarnaast ook politieke verschillen gezien in de visie met betrekking op de opvang, hierdoor zullen er
ook lokale invullingen gegeven worden.
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Conclusie
Samenvatting van conclusies en beantwoorden onderzoeksvragen

Ambulantiseren
In hoeverre wordt ambulantisering lokaal vormgegeven in het uitvoeringsprogramma van de regio ZuidKennemerland, IJmond en Haarlemmermeer? Op welke wijze geven de lokale overheden en de betrokken
stakeholders uitvoering aan ambulantisering? Wat zijn de gestelde doelen en uitkomsten in deze regio?
In 1.1. beschrijven wij het wmo en woonbeleid als inleiding op de interviewresultaten.
We kunnen hierin zien dat de eerdere lokale uitwerkingen van het regionale beleidsplan nog dicht bij de tekst van
dit beleidsplan bleven, zoals in Heemskerk. Of dat zoals in Heemstede door de onzekerheid omtrent de verdeling
van taken nog geen concrete afspraken werden gemaakt over het reserveren van zelfstandige woningen voor de
uitstromende doelgroep. De meer recente uitwerkingen zoals de evaluatie van het beleid in Heemstede en de
nieuwe planvorming in Haarlemmermeer laten echter een meer uitgewerkt beeld zien van lokale ambities en
realisatie.
De gemaakte prestatieafspraken van alle gemeenten zijn in lijn met het regionale beleidskader. Uit de
prestatieafspraken van de centrum gemeente en regio gemeenten met woningcorporaties komt duidelijk naar
voren dat alle partijen zich door middel van een intensieve samenwerking inzetten om de bijzondere doelgroepen
te huisvesten. Gemeente Haarlem onderscheidt zich van de andere gemeenten door de innovatieve wijzen
waarop getracht wordt beschikbare woonruimte voor de doelgroep te realiseren (e.g., Domus plus, kamergewijze
verhuur woningen). Daarnaast komt uit de prestatieafspraken naar voren dat alle gemeenten in hun
samenwerking met woningcorporaties aandacht besteden aan de preventie van huisuitzettingen door middel van
vroegsignalering. Vergeleken met gemeente Haarlem en gemeente Haarlemmermeer zijn deze plannen in de
prestatieafspraken van de gemeente Heemskerk en gemeente Heemstede echter minder concreet uitgewerkt.
De combinatie van het woon- en het wmo beleid in cijfers levert direct een aardig beeld op, ook van wat we nog
niet weten.
Hoe word het beleidsdoel van ambulantiseren en uitkomsten gewaardeerd door
cliënten/zorggebruikers (1.2 en 1.3) in de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer?
Het overgrote deel van de Beschermd Wonen-cliënten die wij hebben gesproken wil wel zelfstandig wonen, maar
heeft hierbij een ondersteuningsvraag. Deze is vaak concreet en herstelgericht. Cliënten BW geven aan wat zij
zouden ervaren als gerichte begeleiding ter voorbereiding van zelfstandig wonen en dat dit nu nog weinig
gebeurd. Ook wordt er volgens enkele geinterviewde cliënten momenteel nog te weinig rekening gehouden met
het welzijn van de cliënt (en in de ogen van BW cliënten zelf meer kwetsbare cliënten) wanneer er ingezet wordt
op uitstroom. Op basis van deze interviews hebben wij de indruk, dat om het draagvlak voor zelfstandig wonen te
vergroten het belangrijk is dat BW cliënten de toegevoegde waarde van zelfstandig wonen voor zichzelf zien. De
ervaring van de geinterviewde BW-cliënten geeft in veel gevallen ook nog niet te kennen dat begeleiding die in
beschermd wonen wordt geboden in lijn is met de gemeentelijke herstel gerichte beleidsdoelen t.b.v uitstroom
(zoals voorbereiding en goede begeleiding hierbij).
Om de transitie te laten slagen is het volgens de geïnterviewde Maatschappelijke Opvang cliënten belangrijk dat
er voldoende hulpverlening beschikbaar is en dat men de weg naar de hulpverlening weet. Het lijkt van belang
dat cliënten weten en ervaren dat ze bij gevoelens van eenzaamheid of vragen over zelfstandig wonen een
hulpverlener kunnen benaderen. Cliënten geven aan dat de randvoorwaarden zoals bewindvoering vaak wel
geregeld zijn maar dat de intensiteit van de hulpverlening varieert en geregeld niet voldoende is.
Uit de interviews maken wij ook op dat het voor cliënten die een (lange) periode geen eigen woning hebben
gehad en in de MO verbleven fijn kan zijn dat, indien gewenst door de cliënt, de begeleiding nog even doorloopt.
Ook bij cliënten bij wie geen sprake is van complexe problematiek. Wij concluderen op basis van de interviews
ook dat het dakloos raken en hierdoor genoodzaakt zijn in een MO verblijven niet te licht mag worden opgevat.
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Dit maakt dan ook dat het belangrijk lijkt dat er door de hulpverlening goed gekeken wordt naar mate van
zelfredzaamheid van een cliënt voordat deze uitstroomt, omdat deze zelfredzaamheid in grote mate de
slagingskans beïnvloedt.
Er zijn veel overeenkomsten aanwezig tussen de ervaringen en meningen van cliënten in MO en BW ten aanzien
van ambulantisering. Uit de interviews is gebleken dat in beide groepen de meerderheid voorstander is van
ambulantisering onder voorwaarden. Dit houdt in dat de manier waarop ambulantisering nu verloopt binnen deze
regio de cliënten niet voldoende het vertrouwen biedt dat zelfstandig wonen zou kunnen slagen in hun geval. Er is
maar een klein aantal cliënten dat helemaal geen voorstander is van zelfstandig wonen. Deze cliënten verblijven
al geruime tijd in een instelling voor beschermd wonen. Dit langdurige verblijf kan invloed hebben gehad op hun
perspectief ten aanzien van uitstromen naar een eigen woning. Uit de interviews is ook gebleken dat cliënten
goed in staat zijn om te formuleren welke handvatten zij nodig achten om de slagingskans van het zelfstandig
wonen te vergroten. Wel is opvallend dat de beweegredenen van de cliënten van de MO om zelfstandig te wonen
vooral voortkomen uit de slechte leefomstandigheden binnen de MO. Hiervan is binnen BW geen sprake.
Voor wat betreft de ervaringen met hulpverlening is er een groot verschil zichtbaar tussen de geinterviewde
cliënten MO en BW. Uit de interviews blijkt dat BW-cliënten over het algemeen tevreden zijn over de
hulpverlening die zij aangeboden krijgen. MO-cliënten daarentegen zijn niet tevreden over de hulpverlening. Het
gebrek aan tijd en aandacht en de leefomstandigheden in de MO worden hierbij als voornaamste reden
genoemd. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat er in deze regio ook mensen in de MO verblijven met zeer
complexe en meervoudige problematiek. In interviews met cliënten die verblijven in de BW worden zorgen geuit
over indicaties, cliënten uit MO hebben weinig kennis over indicaties. Het is opvallend dat cliënten die verblijven
in een MO over het algemeen geen concreet beeld hebben van hulpverlening bij doorstroming naar een
zelfstandige woning, cliënten die in BW verblijven hebben hier meer een beeld bij. Tenslotte zien BW-cliënten dat
uitgestroomde medebewoners welke terugvallen, terechtkomen in de MO.
Op welke wijze geven de betrokken stakeholders uitvoering aan ambulantisering? En hoe worden
de gestelde doelen en uitkomsten in de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer
gewaardeerd vanuit verschillende stakeholder perspectieven (zie 1.4)?
Wij hebben onderzocht op welke wijze uitvoerders als woningcorporaties, politie en aanbieders van GGZ- of
verslavingszorg, BW of MO, ondersteuning bieden aan cliënten in de omgeving Haarlem en uitvoering geven aan
ambulantisering. Deze stakeholders geven aan voldoende geconsulteerd te zijn bij totstandkomening van het
beleidskader. Tegelijkertijd zijn er die aangeven de haalbaarheid van de gestelde ambities niet altijd realistisch
vinden.
Stakeholders zijn samen met de gemeente Haarlem aan de slag gegaan om door preventieve maatregelen en
convenanten schulden sneller te signaleren. Vroegsignalering is een belangrijk taak voor de betrokken
stakeholders en er wordt in toenemende mate ingezet op het voorkomen van huisuitzettingen. Wanneer er echter
sprake is van hoge schulden en/of overlast komt het nog voor dat woningcorporaties zich genoodzaakt voelen
iemand uit huis te (laten) zetten. Enerzijds geven stakeholder aan dat de inzet op voorkomen huisuitzetting werkt
en dat het snelle schakelen met een consulent van werk en inkomen in het wijkteam hier aan bijdraagt, anderzijds
liggen er nog kansen voor een preventie aanpak, door bijvoorbeeld huurdoorbetaling in een periode van
afwezigheid (opgenomen of detentie) van de bewoner. De afwezigheid van deze regelingen kan anders op den
duur leiden tot feitelijke dakloosheid en gebruik van nachtopvang. Ten behoeve van het voorkomen van
huisuizettingen zouden bestaande afspraken kunnen worden verbreed naar alle betrokken partijen, zoals ook de
belastingdienst, energieleveranciers en particuliere verhuurders.
Met betrekking tot de woonopgave onderzoeken woningcorporaties hoe zij het huidige aanbod kunnen vergroten,
hierbij wordt o.a. gesproken over het transformeren van de huidige woningvoorraad. In regiogemeenten missen
deze partijen de flexibiliteit om bij te bouwen, waarvan zij aangeven door de huidige regelgeving te worden
beperkt.
Woningcorporaties en zorgorganisaties werken samen aan de ambulantiseringsopgave door middel van
driepartijenovereenkomsten waarin wordt afgesproken dat de huidige zorgaanbieder zorg blijft leveren gedurende
een periode van twee jaar en de huur via de zorgaanbieder ontvangen. Echter geven woningcorporaties duidelijk
te kennen behoefte te hebben aan transparantie vanuit de zorg over het betalingsgedrag van de cliënt, zodat zij
beter weten wat te verwachten wanneer deze woning wordt ‘omgeklapt’ en de zorgpartij eruit stapt.
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Daarnaast is een andere belangrijke ontwikkeling het afschalen van de zorg naar het wijkteam. In de huidige
situatie geven stakeholders aan dat het afschalen nog onvoldoende gebeurd. Dit komt volgens de geinterviewde
stakeholders met name door het missen van expertise bij het wijkteam. Voor sommige cliënten is de werkwijze
van het sociale wijkteam niet voldoende outreachend genoeg om deze goed te kunnen begeleiden.
Er wordt gesignaleerd dat momenteel doorstroom stagneert door een tekort aan woningen. Cliënten die uit
kunnen stromen kunnen om deze reden niet uitstromen en verliezen hun motivatie. Vanuit de wens om toch wat
te kunnen betekenen voor deze cliënten is de behoefte aan doorstroomwoningen besproken. Daarnaast
stagneert ook uitstroom vanuit de GGZ. Enerzijds doordat het aanbod in de wijk niet voldoende toereikend is voor
deze doelgroep en anderzijds omdat er volgens uitvoerders voorrang wordt gegeven aan andere, zwaardere
doelgroepen.
Niet-gemeentelijke stakeholders bespreken ook woonvarianten zoals tijdelijke woonoplossingen, huisvesting voor
bijzondere groepen en achterblijvende uitstroom uit de GGZ. Bij het beschrijven hiervan beschrijven wij ook of in
deze geboden oplossing de woonvaardigheid van de betreffende cliëntengroep aanleiding geeft tot het
ontwikkelen van alternatief aanbod, of de krapte op de woningmarkt. Dit blijkt niet altijd duidelijk.
Op welke wijze geven de betrokken gemeentelijke stakeholders uitvoering aan ambulantisering? En
hoe worden de gestelde doelen en uitkomsten in de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en
Haarlemmermeer gewaardeerd vanuit de centrumgemeente Haarlem en de regiogemeenten
Heemstede, Heemskerk en Haarlemmermeer (zie 1.5 en 1.6)?
De gemeente Haarlem zet in toenemende mate in op het verbinden van het ggz netwerk met het algemene
aanbod van voorzieningen. Hoewel ook de uitvoering van het beleid op het gebied van informele zorg zich
uitbreidt, lijkt er nog onvoldoende aandacht voor de ggz doelgroep. Het sociale wijkteam zoekt nog naar de juiste
wijze voor het op en afschalen van de zorg en het is met name nog onvoldoende duidelijk waar de expertise van
het sociaal wijkteam eindigt en er specialistische zorg ingezet moet worden. Hoewel er veel aanmeldingen komen
van de huisarts (POH) hebben de gemeentelijke respondenten het idee dat de behandel-GGZ te weinig contact
op neemt met het sociaal wijkteam om de zorg gezamenlijk vorm te geven. Dit zorgt ervoor dat de cliënt bij het
sociaal wijkteam onvoldoende in beeld is. Het gescheiden financiële systeem en belemmeringen rondom privacy
lijken dit met name in de weg te staan. Recentelijk is GGZ-begeleiding onderdeel van het sociaal wijkteam, wat
ervoor zorgt dat het afschalen van de ACT teams sneller plaats kan vinden. Daarbij is ook de expertise van werk
en inkomen toegevoegd aan het wijkteam en wordt hierdoor beter ingespeeld op de vraag van de cliënt. Terwijl
woningtekorten in de omgeving als voornaamste reden wordt gegeven voor het stagneren van de doorstroom,
zijn er ook afspraken gemaakt om bestaande 24uurs voorzieningen van beschermd wonen om te klappen. Het
beeld bij de gemeente is dat dit nog niet wordt gerealiseerd door de BW instellingen onder andere door het
missen van een financiële prikkel. Tevens bestaat het beeld dat dit omklappen voor BW cliënten ook nadelig kan
zijn en financiële achteruitgang kan betekenen. De gemeente geeft aan ervoor open te staan cliënten hierin
tegemoet te komen door het realiseren van overgangsregelingen.
Voor verschillende ‘bijzondere’ doelgroepen wordt er momenteel een hiaat in het aanbod gesignaleerd.
Bijvoorbeeld forensische BW- plekken voor de laatste fase van behandeling van gedetineerden. De gemeente
ziet dat mogelijk betrokken aanbieders gedurende een lange periode geen initiatief hebben genomen om deze
plekken te realiseren. Ook is de wens om een Domus+ voorziening van het Leger des Heils te realiseren, aan de
orde geweest. Deze variant van Domus is speciaal voor cliënten die naast psychiatrische problemen tevens
kampen met een verstandelijke beperking. Daarnaast wordt Skaeve Huse als een haalbare en goede optie
gezien voor missend aanbod voor een moeilijk plaatsbare groep.
We zien in de regio dat de uit te breiden woningvoorraad nog niet specifiek geënt is op duurzame
uitstroom uit de maatschappelijke opvang of beschermd wonen. Het aantal personen dat uit de eigen gemeente
afkomstig is en dat wordt opgevangen in Haarlem, wordt nog niet in aantallen genoemd.
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Regionaliseren
In hoeverre wordt regionalisering lokaal vormgegeven in het uitvoeringsprogramma van de regio ZuidKennemerland, IJmond en Haarlemmermeer? Op welke wijze geven de lokale overheden in de regio ZuidKennemerland, IJmond en Haarlemmermeer en de betrokken stakeholders uitvoering aan regionalisering? Wat
zijn de gestelde doelen en uitkomsten in de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer? Wij gaven in
2.1 een beschrijving van dit beleid als inleiding op de interviewresultaten.
Hoe wordt het beleidsdoel regionaliseren en uitkomsten gewaardeerd door cliënten/zorggebruikers
(2.2 en 2.3) in de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer?
Uit de interviews met BW-cliënten in Haarlem en de regio komt naar voren dat regionalisering een vrij onbekende
ontwikkeling is voor de cliënten. Sommige cliënten gaven ook na nadere uitleg aan geen ervaring te hebben met
deze ontwikkeling of er geen mening over te hebben. Uit een van de interviews bleek wel dat cliënten voor
verschillende diensten bij verschillende gemeenten terecht moeten. De angst om niet in de stad van voorkeur te
kunnen blijven wonen is een knelpunt dat uit de interviews naar voren komt. BW cliënten geven aan dat het
lastiger is om in Haarlem een woning te krijgen, waardoor uitgeweken moet worden naar een van de omliggende
dorpen of steden. Wij hebben overigens ook met mensen uit de regio gesproken. Deze uitspraak werd echter
veel gedaan door mensen die geinterviewd zijn in Haarlem. Het is ons niet bekend of zij hier van oorsprong ook
vandaan komen, maar zij voelen zich nu in ieder geval verbonden met Haarlem.
De meerderheid van de cliënten uit de MO in Haarlem is onbekend met regionalisering of geeft aan dat
ze te weinig van regionalisering in de praktijk ervaren om er een mening over te hebben. Eén gebruiker van de
MO voorziening gaf echter wel aan dat regionalisering positief was in zijn ervaring. Deze gebruiker van de MO
geeft aan dat zijn woonplaats erg belangrijk voor hem is, zelfs een deel van zijn identiteit. Een andere gebruiker
van de MO gaf aan dat de terugkeer naar zijn vorige woonplaats hem destijds in levensgevaar zou hebben
gebracht, en daarom toen geen goed idee was. Wat dit voorbeeld illustreert is dat lokale bindingseisen
contraproductief kunnen uitpakken. Maar dat heeft niet persé een relatie met regionalisering. Geïnterviewde MOcliënten geven tenslotte ook aan dat mensen die de MO verlaten niet altijd een woonplek in Haarlem aangeboden
krijgen. Mensen krijgen een woonplek in een andere provincie of stad aangeboden als er geen huis voorradig is
in de eigen woonplek.
Op welke wijze geven de betrokken stakeholders uitvoering aan regionalisering? En hoe worden de
gestelde doelen en uitkomsten in de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer
gewaardeerd vanuit verschillende stakeholder perspectieven (zie 2.4)?
Door de geinterviewde stakeholders in de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer wordt het
belang van de regionalisering onderschreven en naast het verschil in omvang zien stakeholders geen andere
problematiek in de regio dan in de centrumgemeente. De belemmeringen die uitvoerders echter zien met
betrekking tot de regionalisering heeft te maken met het beperkte aantal sociale huurwoningen in de regio, en de
beperkte voorzieningen met aanwezige expertise om deze doelgroep op te vangen. Argumenten worden gegeven
op basis van bestaand aanbod, terwijl regionalisering juist ook bedoeld kan zijn om meer (samenhangend)
aanbod te organiseren. Daarnaast lijkt met regionalisering ook de verwarring over de financiering of verdeling van
verantwoordelijkheden meer onduidelijkheid op te leveren. Concreet weet eigenlijk geen van de geinterviewden
nog echt wat dit straks inhoudt, vooral op cliëntniveau. Tenslotte valt op dat er weinig wordt verwezen naar
beleidsplannen omtrent regionalisering.
Onder duidelijke voorwaarden ten aanzien van regie vanuit de gemeente Haarlem zien uitvoerders de
regionalisering voor beide doelgroepen (BW/MO) wel gebeuren. Hieraan valt op dat deze partijen hierin geen
verschil zien tussen clienten MO en BW, terwijl gemeentelijke respondenten dit soms wel zo zien. Wat uitvoerders
tevens opvalt is dat in verschillende (regio) gemeenten anders wordt gewerkt, hetgeen onduidelijkheden oplevert
voor aanbieders en zorgt voor meer versnippering. Uitvoerders zijn over het algemeen tevreden over de
samenwerking met de gemeente Haarlem, al wordt aangevenen dat niet alle uitvoerders even goed betrokken
zijn in het proces. De expertise van een centrumgemeente is volgens een respondent een belangrijke reden om
de taken rondom het regelen van de zorg op zich te blijven nemen. Terwijl de gemeentelijke respondent vanuit
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(grotere) regiogemeenten het regionaliseringsproces ook juist als een kans zien om zorgaanbod lokaal vorm te
geven. Over dit laatste perspectief handelt dan ook de beantwoording van de volgende vraag.
Op welke wijze geven de betrokken gemeentelijke stakeholders uitvoering aan regionalisering? En
hoe worden de gestelde doelen en uitkomsten in de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en
Haarlemmermeer gewaardeerd vanuit de centrumgemeente Haarlem en de regiogemeenten
Heemstede, Heemskerk en Haarlemmermeer (zie 2.5 en 2.6)?
Aanbieders van begeleiding en zorg geven in 2.4 aan dat de problematiek van zwaardere clienten ook bestaat in
kleinere gemeenten, alleen dat de aantallen hier kleiner zijn. In die zin is het interessant wat de regiogemeenten
ook zelf voor deze eigen burgers zouden kunnen en blijven te betekenen.
Wanneer Haarlemse beleidsmakers voorbehoud maken bij taken welke zouden kunnen worden doorgedecentraliseerd naar regiogemeenten vallen twee zaken op, welke door elkaar heen lijken te lopen. Ten eerste
lijkt het erop dat de vooralsnog niet optimaal functionerende samenwerking tussen lichtere vormen van zorg
(zoals belegd in een wijkteam) en meer specialistische of zwaardere vormen van zorg, zoals de GGZ en
verslavingszorg (gefinancierd door zorgverzekeraars i.p.v. gemeenten), en het in deze zin nog niet altijd goed
kunnen bedienen van zware, complexe groepen, welke ook verblijft in de Wilhelminastraat, in verband wordt
gebracht met regionalisering.
De gedachte hierbij is mogelijk dat regiogemeenten die vooralsnog alleen verantwoordelijk zijn voor de lichtere
zorg en het wijkteam, er ook niet in zouden slagen deze samenwerking tussen lichtere en zwaardere vormen van
zorg te coördineren, terwijl hier nog geen concrete ervaring mee is. In deze ontstaat de indruk dat het argument
tegen regionalisering hier wordt ontleend aan zorgen over ambulantisering.
Ten tweede, en hieraan gerelateerd, valt mogelijk een zekere verwarring van expertise met
sturingsmogelijkheden op. Hiermee wordt bedoeld dat de centrumgemeente doordat zij reeds langere tijd
verantwoordelijk is voor sturing op het te regionaliseren domein, in de gelegenheid is geweest meer expertise op
te bouwen dan gemeenten waar deze verantwoordelijkheid nog niet belegd is geweest. Dit mogelijk gebrek aan
expertise, dat op het moment nog gerelateerd kan worden aan het gebrek aan sturingsverantwoordelijkheid, kan
niet automatisch worden verondersteld wanneer deze sturing verschuift. Maar zoals gezegd in het begin van
deze paragraaf is dit alles nog grotendeels hypothetisch en zal de komende jaren steeds meer moeten blijken in
hoeverre de regio zich in deze ontwikkelt ten aanzien van haar eigen burgers.
Bij de beleidsmakers uit de regiogemeenten heerst nog onduidelijkheid over het tijdsbestek waarop de taken
voor de doelgroep MO/BW aan hen overgedragen worden. De grotere regiogemeente Haarlemmermeer heeft het
huidige woningaanbod uitgebreid en ziet de regionalisering als een positieve beweging. Door de taken lokaal te
beleggen kan er een kwaliteitsslag van de zorg gerealiseerd worden. Vooralsnog zien de regiogemeenten de
specialistische zorg meer als een taak voor de centrumgemeente. Met name de kleinere regiogemeenten geven
aan de kennis en expertise te missen en willen meer optrekken met andere regiogemeenten, hierin kan alsnog
dichter bij huis opvang worden gerealiseerd voor de eigen burger. Voor de regiogemeenten is de vraag naar
BW/MO plekken in de regio nog niet voldoende duidelijk om BW/MO plekken te kunnen realiseren. Deze
gemeenten zien dit voornamelijk in de vorm van zelfstandige woningen met de juiste ondersteuning.
Regiogemeenten ervaren te worden beperkt door de betrokken niet-gemeentelijke stakeholders doordat er te
weinig overleg plaats vindt en niet-gemeentelijke stakeholders vooral de koers van de centrumgemeente volgen.
Er worden daarnaast ook politieke verschillen gezien in de visie met betrekking op de opvang, hierdoor zullen er
ook lokale invullingen gegeven worden.
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Discussie en aanbevelingen
Onder de discussie en aanbevelingen halen we de vergelijking terug zoals we deze hebben kunnen maken
tussen geinterviewde clienten in de Alphen aan den Rijn, Kaag en Brassem en Nieuwkoop. En bespreken we
discussiepunten zoals wij deze zien in relatie tot de bevindingen en zoals deze in de eerste reactie vanuit de
gemeente op de resultaten naar voren zijn gekomen.
Vergelijking met MO- en BW-cliënten in Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop
Meningen van BW cliënten uit Haarlem en Alphen aan den Rijn over ambulantisering komen grotendeels
overeen. Een meerderheid van de cliënten geeft aan positief tegenover ambulantisering te staan maar stelt hierbij
wel randvoorwaarden. In Haarlem en Alphen aan den Rijn zijn cliënten die verblijven in een BW grotendeels
positief over de aangeboden hulpverlening. Het lijkt er wel op dat cliënten in Haarlem in grotere mate
geïnformeerd zijn over de manier waarop de hulpverlening vormgegeven gaat worden als ze de transitie maken
naar zelfstandig wonen dan in Alphen aan den Rijn. Uit de interviews met cliënten uit Alphen aan den Rijn blijkt
dat aan participatie in de vorm van vrijwilligerswerk in vergelijking met Haarlem meer wordt gedaan. Ook hebben
we in Alphen aan den Rijn niet opgetekend wat we in Haarlem wel hebben waargenomen, ten aanzien van de
ervaring van de extern ingegeven en negatieve ervaren prikkel in relatie tot het idee over het zelfstandig (moeten)
gaan wonen.
Wanneer we de resultaten van het perspectief van MO-cliënten uit Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en
Nieuwkoop vergelijken met het perspectief van MO-cliënten uit regio Zuid-Kennemerland, IJmond en
Haarlemmermeer komen er een aantal opvallende overeenkomsten en verschillen naar voren. In tegenstelling tot
de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer, waren er in de regio Alphen aan den Rijn geen
cliënten die onverdeeld positief stonden tegenover ambulantisering. Ieder van hen verbond (verschillende)
voorwaarden aan een succesvolle uitstroom naar zelfstandig wonen. Deze bevinding dient waarschijnlijk
begrepen te worden in de regionale context van de maatschappelijke opvangvoorzieningen. In tegenstelling tot
de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer, heeft de regio Alphen aan den Rijn geen
nachtopvang, maar alleen vervolg voorzieningen waarin cliënten onder begeleiding zelfstandig wonen. De
centrumgemeente met nachtopvang is hier Leiden. In die zin is Alphen aan den Rijn mogelijk beter vergelijkbaar
met bijvoorbeeld de Haarlemmermeer. De voorwaarden die door de cliënten aan ambulantisering gesteld werden
bleken grotendeels wel overeen te komen in beide regio’s. In zowel de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en
Haarlemmermeer als de regio Alphen aan den Rijn benadrukten de cliënten het belang van de continuïteit van de
hulpverlening en doorlopende ondersteuning voor herstel en het voorkomen van terugval. Ook benadrukten de
cliënten in beide regio’s het belang van op uitstroom gerichte ondersteuning en de wens dat de uitstroom
aansloot bij hun plaats in het hulpverleningstraject. In beide regio’s werden (drugs)verslaafden geïdentificeerd als
een doelgroep waarvoor ambulante hulpverlening wellicht een minder geschikt is. In tegenstelling tot de regio
Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer, kwam uit de analyse van het cliëntenperspectief van regio
Alphen aan den Rijn niet naar voren dat cliënten vanuit de voorziening of gemeente druk ervaren tot uitstroom.
Eveneens bleken MO-cliënten in regio Alphen aan den Rijn niet het idee te hebben dat wat betreft het beleid van
ambulantisering meer aandacht voor de financiën is, dan voor het welzijn van de cliënten.
Voor een vergelijking van beleid ten aanzien van wonen in de tot nu toe onderzochte gemeenten, zie bijlage.
Discussiepunten en aanbevelingen onderzoekers
Voor dit onderzoek hebben wij respondenten geworven welke ervaring hebben met begeleiding vanuit MO of BW.
Wij hebben in deze geen speciefiek onderscheid gemaakt tussen BW-cliënten voor wie de gemeente
verantwoordelijk blijft en waarvan de begeleiding gericht is op participatie en uitstroom, en voor wie de
begeleiding meer gericht zal zijn op langer en mogelijk duurzaam verblijf in BW. Deze cliënten vallen dan ook niet
meer onder verantwoordelijkheid en financiering van de gemeente. Wij weten daarom niet of de BW-clienten die
wij gesproken hebben en die aangeven veelal een aantal pogingen zelfstandig wonen in het verleden achter de
rug te hebben behoren tot deze laatste categorie. Voor deze BW-clienten is dit zelfstandig wonen niet positief
verlopen. Ook is aangegeven dat er bij deze cliënten sprake van zware psychische problematiek. Dit leidt ertoe
dat dat deze cliënten aangeven voornamelijk rust en stabiliteit in hun leven willen en dat willen ze bereiken door
te blijven waar ze nu zitten. Een mogelijke aanbeveling voor volgend jaar is om dit beter te willen weten, om hier
in de beschrijving dan ook duidelijkere duiding van de resultaten aan te kunnen verbinden.
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Regionalisering, of door-decentralisatie is een proces dat nog niet lang loopt, en dat ook in de regio ZuidKennemerland, IJmond en Haarlemmermeer de komende tijd een extra impuls zal krijgen. In de rapportage 2019
stellen wij dan ook voor in de beschrijving naar gemeente ook in de resultatensectie meer specifiek onderscheid
te maken naar regiogemeente. Dit hebben wij nu in de beleidssectie 1.1 wel al gedaan voor het wmo-beleid en de
prestatieafspraken over woningen. zal het daarom Meer over regionalisering, op niveau clienten en
onderscheiden regiogemeenten. Ook voor de clienteninterviews nemen wij in onze vragenlijst extra items op om
op dit onderwerp meer uit te kunnen vragen opdat wij beter kunnen beschrijven welke aspecten in de beleving
van clienten toch ook raken aan de regionalisering.
Het trimbos-instituut (2013) concludeerde eerder dat door goede afspraken met woningcorporaties
huisuitzettingen afnemen. Cijfers zoals het trimbos deze destijds rapporteerde hebben wij nog niet kunnen vinden
voor de periode na 2013. Alleen voor Heemstede. Hier zien wij inderdaad nog steeds een afname. Het trimbos
rapporteerde in 2013 dat er met de particuliere sector zijn er geen duidelijke afspraken zijn gemaakt en dat er
hierdoor is er voor deze sector geen instrument is ter voorkoming van huisuitzettingen. In deze zouden wij graag
willen toevoegen dat het zowel in Nederland als in het buitenland een optie blijkt te zijn om particuliere
verhuurders te betrekken. Een binnenlands voorbeeld is het convenant vroeg eropaf in Amsterdam, hier is
Dynamis partner. En ook in het buitenland, waar minder corporatiebezit is, blijken particuliere verhuurders te
betrekken te zijn. Ook verhuurders maken kosten bij uitzetting en verhuren aan kwetsbare huurders. Zij maken
hier graag afspraken over met begeleiding. In Glasgow wordt deze rol vanuit de sociale wijkteams opgepakt, in
New York vanuit Housing First.
Voor wat betreft het zien vanuit de niet-gemeentelijke partners van de gemeente als eerstverantwoordelijke om
huidige problematiek te adresseren, lijkt een voorbeeld vanuit de Schotse case studie (Glasgow) van belang
(Boesveldt, 2015). Hier zijn met de gedachte van ‘Big Society’ door alle relevante stakeholders in de stad in
gezamelijkheid afspraken gemaakt over in dit geval buitenslapen. Waar het hier om gaat is dat het morele
standpunt dat breed wordt gedragen gezamenlijk benoemd wordt. Een voorbeeld voor de regio ZuidKennemerland, IJmond en Haarlemmermeer zou betrekking kunnen hebben op het voorkomen van
huisuitzettingen, begeleide terugval of wat nu de gezamenlijke opgave is t.a.v. ‘de zwaarste groepen’.
Tenslotte is meerdere keren in deze rapportage geschreven over motivatie van cliënten. Uit beschrijvingen van
het Amsterdamse Discus project blijkt dat motivatie datgene kan zijn dat het succesvol zelfstandig wonen met
internsieve begeleiding meer verklaard dan andere factoren (zoals woonvaardigheden, diagnose).
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Factsheet Ambulantisering volgens Beleidsmakers Wonen en
Woningcorporaties

Zelfstandig wonen met begeleiding,
voor iedereen die dat kan
Niels Bolderman MSc
Dr. Nienke Boesveldt
Sinds 2015 zijn alle Nederlandse gemeenten verantwoordelijk voor de ambulantisering van maatschappelijke
opvang en beschermd wonen. Zij moeten ervoor zorgen dat meer mensen uit instellingen zelfstandig gaan wonen,
met ambulante begeleiding (WMO, 2015). Begin 2018 startte een langlopend onderzoek om te achterhalen in
hoeverre gemeenten, in samenwerking met de verschillende stakeholders, deze opgave realiseren. Gezien de
woonvraag van cliënten en vraag naar een intensievere samenwerking tussen gemeenten en woningcorporaties
(Commissie Toekomst), is middels een kwalitatieve, multiple-case studie onder drie regionale netwerken
onderzocht in hoeverre bestuurlijke afspraken tussen gemeenten en woningcorporaties bijdragen aan de transitie
van cliënten uit de maatschappelijke opvang en beschermd wonen richting zelfstandig wonen met ambulante
begeleiding. Specifiek keken wij hierbij naar afspraken over de beschikbaarheid van woningen, het ondersteunen
van zelfstandig wonen en het voorkomen van huisuitzettingen. Uit onze studie van beleidskaders,
prestatieafspraken, woonagenda’s en interviews met respondenten van gemeenten en corporaties komt het
volgende naar voren.
Onbekendheid over de benodigde uitbreiding van woningen
“Het realizeren van de gewenste doorstroming naar reguliere woningen, valt of staat met de beschikbaarheid van
voldoende reguliere woningen om naar uit te stromen.” (Beleidskader)
Netwerken zijn in verschillende mate bezig met nieuwbouw, transformatie (van woningen of vastgoed) en de
herverdeling van de bestaande voorraad. Maar wij zien dat het van belang blijkt dat beter duidelijk wordt wat de
precieze woonvraag is in aantallen vanuit de instellingen, en ook wat precies de mogelijkheden zijn van de
corporaties betreffende het aanbod. Als dit duidelijk is kunnen corporaties samen met de gemeente duidelijke en
realistische prestatieafspraken maken over hoeveel woningen er beschikbaar gesteld (kunnen) worden.
Het blijkt belangrijk dat er tussen gemeenten, binnen gemeenten en met corporaties wordt samengewerkt, zodat
bekend is wat mogelijkheden zijn. Ook zien wij dat wanneer dit gebeurt, dat afspraken vaker worden behaald.
Woningcorporaties geven aan verantwoordelijk te zijn voor het huisvesten van meerdere doelgroepen en daarom
niet altijd aan de vraag van de gemeente en zorginstellingen te kunnen voldoen. Tegelijkertijd zien corporaties de
volgende mogelijkheden om het woonaanbod verder uit te breiden
➢ Gemeenten kunnen corporaties nog meer faciliteren, door middel van meer flexibele regelgeving
➢ Meer (gevoelde) bestuurlijke urgentie in de regio gemeenten
➢ De vrije markt kan meer verantwoordelijkheden krijgen in het aanbod van sociale huurwoningen.
Voorwaarden aan de voorbereiding van zelfstandig wonen
“we willen met z’n allen er voor zorgen dat degene die uit de instelling komt gewoon goed kan gaan wonen en de
zorg krijgt die hij nog nodig heeft.” (Gemeente).
Voordat cliënten zelfstandig kunnen wonen is het volgens corporaties belangrijk dat de draagkracht van de buurt
wordt achterhaald. Goede woonomstandigheden, voor de héle buurt, zijn de eerste prioriteit van woningcorporaties.
Dit plaatsen zij boven het huisvesten van cliënten.
➢ Door middel van wijkscans en onderzoek naar hoe kwetsbare mensen het beste over buurten
verspreid kunnen worden proberen corporaties de balans in buurten te beschermen.
Het driehoeks-huurcontract tussen cliënt, corporatie en zorgorganisatie wordt als een effectief instrument gezien.
Respondenten gaven dan ook aan dat dit een randvoorwaarde is voor het realiseren van zelfstandig wonen. Zonder
vertrouwen in elkaar en de zorg, neigen corporaties toch eerder de focus te leggen op
zelfredzaamheidsvoorwaarden of trainingen, voordat cliënten daadwerkelijk zelfstandig kunnen gaan wonen. Het
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driehoeks-huurcontract leidt volgens respondenten tot een hechtere samenwerking en waarborgt de zorg, zodat
corporaties meer vertrouwen krijgen en positieve ervaringen hebben met zelfstandig wonen.
➢ Uit ons onderzoek blijkt echter ook dat de rechtspositie van de cliënt in deze een aandachtspunt kan
zijn en dat het van belang is aandacht te houden voor de rollen van en verhoudingen tussen elk van
deze partijen.
Wij zien ook dat wanneer respondenten minder vertrouwen hebben in zelfstandig wonen door (specifieke personen
uit) de doelgroep (mogelijk ook vanwege bovengenoemde redenen), zij relatief vaak Skaeve Huse (woonvormen
aan de rand van de gemeente) als alternatief noemen.
Huisuitzettingen voorkomen
“je mag best weten; er zijn incidenten. En die zie jij ook op het nieuws. Ik heb soms de angst dat het steeds meer
gaat toenemen en daar zijn goede afspraken zo belangrijk met zorgpartijen.” (Woningcorporatie)
Uiteindelijk moeten de maatregelen van het netwerk ervoor zorgen dat zelfstandig wonen werkt voor de doelgroep.
Corporaties hebben echter ook minder goede ervaringen met huurders (huurachterstand/ overlast).
Daarom wordt het als cruciaal gezien om goede afspraken te maken met alle stakeholders van het netwerk (inclusief
de buurt en actoren als de belastingdienst) om zo vroeg mogelijk schulden en overlast te signaleren. Sommige
netwerken maken hiervoor gebruik van het reeds effectief gebleken signaleringssysteem ‘Vroeg Eropaf’.
➢ Respondenten geven aan dat het (zorg)netwerk meestal goed strak op de cliënten zit zodra deze
gehuisvest zijn. Het blijkt dat voornamelijk de cliënten die zorg weigeren, maar ook de problematische
huurders die buiten de radar van het netwerk vallen, nog degene zijn die hun huis uitgezet worden.
Respondenten geven aan hier nog geen oplossing voor te zien of te hebben.
Conclusie
Gemeenten en woningcorporaties hebben verschillende verantwoordelijkheden welke gepaard gaan met
verschillende perspectieven en belangen. Wanneer gemeenten, woningcorporaties, maar ook zorginstellingen (de
driehoek) sterker betrokken zijn in het netwerk en hecht samenwerken, hoeven de verschillen het realiseren van
zelfstandig wonen met ambulante zorg niet in de weg te staan. Het kan de benodigde inzichten opleveren, het
mogelijk maken om in elkaars schoenen te staan en zo, samen, realistische doelen op te stellen en uit te voeren.
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Uitvoering onderzoek door deels ervaringsdeskundig evaluatieteam
Hoofdonderzoeker is Dr N.F. (Nienke) Boesveldt. Zij is werkzaam bij de
leerstoelgroep Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van
Utrecht. De Universiteit Utrecht is een op onderzoek gerichte universiteit
van wereldklasse en leider in Nederland. Dr Boesveldt haar
onderzoeksinteresses omvatten kwetsbare groepen, dakloosheid, bestuur,
publieke (geestelijke) gezondheid, interventies, sociaal beleid, sociale
innovatie, sociale economie en vergelijkende studies. Dr. Boesveldt heeft
zelf 15 jaar bij gemeenten meegewerkt aan processen voor
maatschappelijke opvang, dagbesteding en beschermd en beleid wonen.
Deze dubbele achtergrond van onderzoeker en beleidsmaker, is
momenteel van grote waarde voor dit onderzoek en deze positie draagt bij
aan de maatschappelijke waarde van het wetenschappelijke werk dat
wordt ondernomen. Dr. Boesveldt begrijpt de omstandigheden (en de
druk) die beleidsmakers tegenkomen in hun dagelijkse werk. Dr. Boesveldt
organiseert regelmatig, en voor verschillende doelgroepen, workshops,
lezingen en seminars over studies naar het bestuur van dakloosheid en
hecht veel waarde aan het slaan van een brug tussen wetenschappelijke
kennis en de beleidspraktijk.
De leerstoelgroep Algemene Sociale Wetenschappen: Publieke Gezondheid van de Universiteit Utrecht en de
leerstoelgroep Participatie en Diversiteit van het VU Medisch Centrum, vormen voor dit onderzoek een
gezamenlijk een evaluatieteam; Prof. dr. John B.F. de Wit en dr. Nienke F. Boesveldt, voor de Universiteit Utrecht
en Prof. dr. Tineke A. Abma voor de Vrije Universiteit. Gezamenlijk hebben zij een breed netwerk onder
gemeenten, en ruime expertise en ervaring met onderzoek op het gebied van lokale samenwerking en
cliëntenparticipatie.
Esmé (30) werkt momenteel als ervaringsdeskundige, waarbij ze
cliëntondersteuning biedt en cursussen en voorlichtingen geeft. Esmé
worstelde zelf jarenlang met de gevolgen van trauma en depressie en is
na een intensief herstelproces nu in staat om met haar ervaringen anderen
te helpen. Ze vindt het belangrijk om binnen dit onderzoek een bijdrage te
kunnen leveren in de hoop dat dit onderzoek bijdraagt aan de vorming van
beleid waar cliënten baat bij hebben, zodat ook zij weer waarde in het
leven en zichzelf vinden en weer waardevolle rollen in onze samenleving
kunnen innemen.
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Madelon Derks (22) volgt momenteel de master Social Policy and Public
health aan de Universiteit van Utrecht. Afgelopen jaar heeft ze de pre
master Arbeid, zorg en participatie gedaan. Tijdens haar pre master heeft
ze meegewerkt aan het onderzoek voor haar premaster thesis en daarna
nog als student-assistent. Ze heeft hiervoor cliënten die gebruik maken
van de zorg geïnterviewd over hun ervaringen met de ambulantisering.
Door de grote veranderingen vindt ze het belangrijk dat juist de mensen
waar het om gaat ook in beeld worden gebracht. Ze vind het belangrijk om
juist hen te vragen wat zij belangrijk vinden en wat voor hen de beste
leefomgeving is.

Pytrik Wijbenga heeft na haar studie Maatschappelijk werk en
dienstverlening twee jaar gewerkt als algemeen maatschappelijk werker.
Tijdens haar werk merkte ze dat ze meer wilde leren over de manier
waarop er veranderingen gemaakt kunnen worden in het beleid en in het
leven voor grotere groepen. Dit kwam voornamelijk doordat ze veel
mensen tegenkwam rondlopen met dezelfde soort problemen. Dit was
dan ook de reden waarom ze zich inschreef voor de master Social Policy
and Public Health. Tijdens haar pre masterscriptie raakte ze betrokken bij
het onderzoek. In deze periode leerde ze veel over het doen van
onderzoek en werd het haar ook duidelijk dat er nog voldoende zaken zijn
die voor deze groep verbeterd kunnen worden. Doordat het onderzoek
haar interesseert en ze het graag wil blijven volgen, is ze nu naast haar
studie werkzaam als student-assistent.

Edo Paardekooper Overman, is een zeer actieve ervaringsdeskundige en
is sinds onder andere een 'daklozen-periode' van ca. anderhalf jaar,
daarna steeds actief geweest als belangenbehartiger, mede-onderzoeker
en als 'mystery-guest' trainer bij het leven van mensen die door onze
samenleving worden uitgesloten en soms zelfs worden uitgestoten. Dit
doet hij samen met andere 'ervaringsdeskundigen' door geheel Nederland en
soms zelfs op Europees niveau. Momenteel is hij onder andere betrokken bij
de zogenoemde 'Meerjarenagenda BW en MO' 2018-2022 als bestuurslid
van de 'Stg. Werkplaats COMO, wat staat voor Cliënten Organisaties
Maatschappelijke Opvang.
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Sasha Van den Dries studeert momenteel aan de Universiteit van Utrecht en
volgt de master Social Policy and Public Health. Voordat ze hiermee startte
heeft ze Pedagogiek gestudeerd waarbij ze praktijkervaring heeft opgedaan
in verschillende zorginstellingen. Ze vond het erg interessant werk maar
merkte ook dat het beleid van de instellingen niet altijd het gewenste resultaat
behaalde voor de doelgroepen en besloot daarom om door te studeren. Het
onderzoek sluit aan bij haar interesses en ze heeft gezien dat er nog veel
punten zijn waarop het beleid voor maatschappelijke opvang en beschermd
wonen verbeterd kan worden. Ze heeft ervaren hoe belangrijk de rol van
ervaringsdeskundige in dit onderzoek is. In het onderzoek heeft ze vooral
cliënten geïnterviewd. De ervaringen die de geïnterviewde cliënten hebben
gedeeld zijn ontzettend waardevol en onmisbaar voor dit onderzoek.

Niels Bolderman (23) is afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht en heeft
zijn masterdiploma Arbeid, Zorg en Participatie behaald. Afgelopen jaar heeft
hij stage gelopen bij Nienke Boesveldt en bijgedragen aan het onderzoek. Hij
heeft zich verdiept in de samenwerking tussen gemeenten en
woningcorporaties. ‘ Geen ambulantisering en Housing First zonder
beschikbare woonvormen’ is een belangrijke bevinding van zijn
masterscriptie. Mede door zijn bachelor Bestuurs en
organisatiewetenschappen spreekt de samenwerking tussen verschillende
stakeholders hem aan. Daarnaast denkt hij graag mee over sociale
problemen die spelen in de samenleving. De inzet van de respondenten om
doelgroepen te ondersteunen en te huisvesten heeft hem geïnspireerd.

Robbert Brouwer is ervaringsdeskundige en werkt momenteel als vliegende
brigadier bij stichting Lumen in Leiden. Hij komt hiervoor bij mensen thuis
die bijvoorbeeld slechte ervaringen hebben met de GGZ, niet meer
beschermd kunnen wonen door de huidige veranderingen of bij de
zogenoemde verwarde mensen (wat hij zelf een verkeerde omschrijving
vindt). Daarnaast geeft Robbert ook voorlichtingen op de hogeschool in
Leiden en op GGZ informatieavonden voor families over ADHD, OCD,
autisme en verslavingsproblematiek. Robbert heeft veel cursussen gevolgd
en is erg gedreven in zijn werk als ervaringsdeskundige. Hij doet dit met
veel plezier en wil ondertussen ook niks anders meer dan zich bezig
houden met de verschillende facetten van de psychiatrie.
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Emmely van Dijk (23) is student aan de Universiteit Utrecht en volgt de
master Social Policy and Public Health. Ze werkt sinds de zomer voor het
onderzoek en concentreert zich op het interviewen en analyseren van
gesprekken met stakeholders. In het onderzoek liggen haar interesse in
de invloed die de samenwerking tussen verschillende stakeholders
kunnen hebben op de uitkomst voor de cliënten. Daarnaast vindt ze het
leuk om samen te werken in een team met studentassistenten en
ervaringsdeskundige onderzoekers waar ieder vanuit zijn eigen
achtergrond waarde toevoegt aan ons onderzoek

Simon (28) zit in het laatste jaar van de onderzoeksmaster Migration,
Ethnic Relations and Multiculturalism aan de Universiteit Utrecht. Zowel
beroepsmatig als persoonlijk gaat zijn interesse uit naar de kwetbare en
gestigmatiseerde groepen in de samenleving. Binnen de universiteit is hij
als student-assistent betrokken bij het ETHOS-project waarin
verschillende concepties van rechtvaardigheid in het sociale domein
onderzocht worden. Daarnaast is hij werkzaam als activerend begeleider,
opvangmedewerker en vrijwilliger bij verschillende Maatschappelijke
Opvang voorzieningen in de gemeente Utrecht. Met zijn deelname aan dit
project wil hij beleidsmakers informeren over het perspectief van cliënten op de
zorg en een bijdrage leveren aan de succesvolle ambulantisering en
regionalisering van de zorg.
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Bijlagen
Verklarende begrippenlijst
Economische daklozen / nieuwe daklozen / dakloze personen zonder OGGz-problematiek
Mensen die dakloos worden, zonder dat er sprake is van verslavingsproblematiek en/of psychiatrische
problemen. Zij melden zich bij de maatschappelijke opvang omdat zij kampen met schulden, werkloosheid en/of
hypotheeklasten (Trimbos, 2018).
OGGZ- doelgroep (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg)
De OGGZ-doelgroep bestaat uit mensen met een kwetsbaarheid in de samenleving. Er is bij deze groep sprake
van een zware zorgvraag die niet zelf is geformuleerd.
EPA- doelgroep (Ernstig Psychiatrische Aandoeningen)
De EPA- doelgroep wordt gekarakteriseerd door zware psychiatrische aandoeningen waar een complexe
zorgvraag bij hoort. Vaak is er sprake van multiproblematiek.
Sociale Basis
De sociale basis bestaat uit verschillende organisaties voor alle burgers die gesubsidieerd worden door de
gemeente. Deze organisaties zijn laagdrempelig en vrij toegankelijk zijn voor iedereen. Voorbeelden hiervan zijn
welzijnswerk, vrijwilligersorganisatie, hobby- en sportclubs, buurthuizen etc.
Ambulante begeleiding
Ambulante begeleiding is begeleiding bij mensen thuis. Het is outreachende hulp waar de cliënt centraal staat.
Per cliënt is de ambulante zorgvraag verschillend. Ambulante zorg kan geboden worden door een SWT, een
ACT-team, en een FACT-team, of vaak een combinatie van deze teams.
Sociaal Wijkteam (SWT)
Een Sociaal Wijk Team is een netwerkorganisatie die is opgebouwd uit verschillende organisaties uit het sociaal
domein, waar de gemeente regie over voert. Het SWT heeft een regie functie, dit betekend dat zij zelf clienten
niet behandelen, maar de cliënt naar de juiste zorg toeleiden. Aan het SWT in Haarlem nemen onder andere ggz,
verslavingszorg en een werk & inkomen consulent deel.
ACT- team (Assertive Community treatment- team)
Een ACT-team is een ambulant-behandelteam voor mensen met ernstige psychiatrische problemen. Het ACTteam biedt outreachende zorg en moet voorkomen dat mensen in een instituut moeten worden opgenomen. Het
ACT-team wordt gefinancierd via de zorgverzekering. Een ACT-team is 24 uur per dag oproepbaar.
FACT- team (Flexible Assertive Community Treatment - team)
Een FACT- team is een ambulant-team dat behandeling en begeleiding biedt aan mensen met psychiatrische
aandoeningen die ook moeilijkheden hebben op andere levensterreinen (GGZ). Zij werken hierbij samen met
andere hulpverleners. Waar het ACT-team zich concentreert op mensen met ernstige psychiatrische
aandoeningen, biedt het FACT team ook behandeling aan cliënten die herstellend zijn. Het FACT-team
functioneert als een soort ‘schil om het sociaal wijkteam heen’. Ze bieden outreachende zorg in de wijk, bij de
mensen thuis. Het FACT- team wordt gefinancierd via de zorgverzekering.Een FACT-team is 24 uur per dag
oproepbaar.
Continuïteit in zorg
Continuïteit in zorg en begeleiding betekent dat cliënten in de verschillende fases van hun herstelproces dezelfde
begeleiders houden. Dit gaat verder dan begeleiding en zorg van dezelfde organisatie, het gaat om begeleiding
door dezelfde persoon.
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Populatie begroting
Populatiebekostiging betekent dat de zorgaanbieder een bedrag krijgt per inwoner of verzekerde in zijn populatie,
ongeacht of deze inwoner of verzekerde nu zorg gebruikt. Het klassieke voorbeeld hiervan in Nederland is het
abonnementstarief voor de huisarts: voor iedere ingeschreven patiënt ontvangt de huisarts een vast bedrag, hoe
vaak een patiënt ook bij de dokter komt. Voor dit bedrag dient de integrale huisartsenzorg te worden geleverd.
Dit stimuleert doelmatig werken, en met name preventie gericht werken: hoe gezonder de burger/patiënt, immers,
hoe minder beroep er op de dokter zal worden gedaan. Populatiebekostiging is het best toepasbaar wanneer het
gaat om zorg met een duidelijk preventief of wijk-/regio gebonden karakter, en/of zorg waarbij heldere,
afgrensbare ‘diagnoses’ niet op de voorgrond staan. Dit is het geval bij veel eerstelijnszorg (huisartsenzorg,
basisspoedzorg, wijkverpleging/verpleegkundige zorg thuis) en ook aan de ‘voorkant’ in het sociale domein
(begeleiding, welzijn, arbeidsparticipatie). (Bron: Skipr)

Wonen
Zelfstandig wonen (met ambulante begeleiding)
Een woning, met een contract (mede) op naam van de cliënt, zo normaal mogelijk in de wijk en vaak met
(afspraken over) (verplichte) ambulante begeleiding. Het streven is stabiele/permanente huisvesting. Alhoewel
het vaak nog een voorwaardelijk contract betreft, met een proeftijd van 1-2 jaar, kan het contract permanent
worden als de begeleidende zorginstelling en betrokken woningcorporatie hier geen problemen in zien. Wel
stellen de betrokken partijen vaak zorgafspraken op.
Contingenten Regeling
In de contingenten regeling van gemeenten worden afspraken gemaakt over het aantal contingent woningen
(soms ook wel kanswoningen genoemd) dat jaarlijks beschikbaar moet komen voor cliënten die uitstromen uit
een intramurale instelling die met behulp van woonbegeleiding en/of behandeling (weer) zelfstandig gaan wonen.
Zorginstellingen kunnen deze woningen (in bepaalde mate) aanvragen. Deze afspraken zijn tevens vaak
vastgelegd in de prestatieafspraken. Corporaties bieden de woningen aan op woonservice (of woningnet),
waarna de cliënten met urgentie een woning kunnen krijgen. Sommige corporaties maken vanaf dat moment
gelijk een kennismakingsgesprek. Er zijn ook gemeenten die onderlinge, bilaterale, afspraken met de
woningcorporaties hanteren.
Prestatieafspraken
Jaarlijkse afspraken tussen de gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties betreffende de
woningmarkt en de onderlinge samenwerking. Onderwerpen zoals de beschikbaarheid, betaalbaarheid en
uitbreiding van het woningaanbod, maar ook duurzaamheid en het huisvesten van (bijzondere) doelgroepen
worden in deze documenten onder de aandacht gebracht.
Opstapregeling
Instrument afkomstig uit de gemeente Apeldoorn, momenteel toegepast in de gemeente Haarlemmermeer, die
hier erg over te spreken is. Het betreft het proces naar zelfstandig wonen, waaraan ook
zelfredzaamheidsvoorwaarden worden gesteld aan de cliënten om de kans op terugval te verkleinen.
Omklapcontract, omklapwoning
Kan onderdeel zijn van de contingentenregeling. Een woning, op naam van de zorginstelling, die na 2 jaar
omgeklapt kan worden naar een driehoekscontract of een regulier contract, op naam van de cliënt.
Deze contractsvorm bestond al voor het driehoekscontract en wordt met name nog toegepast in de gevallen dat
woningcorporaties en/of zorginstellingen nog twijfels hebben over de zelfredzaamheid van de cliënt. Sinds de
zorginstelling de huur betaalt zijn de corporaties verzekerd van hun inkomsten en zorg. Aangezien dit omklappen
soms nog abrupt verloopt volgens de corporaties en zij informatie missen van van de cliënten, gaat de voorkeur
vaker uit naar het driehoekscontract.
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Driehoekscontract, driepuntscontract, driepartijenovereenkomst
Onderdeel van contingentregeling. Contract tussen de cliënt, corporatie en zorginstelling, op naam van de cliënt.
Uitdrukkelijk voor cliënten die minimaal een jaar ambulante begeleiding nodig hebben. Na 2 jaar wordt bepaalt of
het een regulier contract wordt en wat voor zorg er nog nodig is. De partijen hebben in dit contract afgesproken
de samenwerking zo goed mogelijk te houden. Een voordeel van dit contract zou zijn dat, ten opzichte van een
regulier contract, de zorg nu gewaarborgd is. Daarnaast wordt er ten opzichte van het omklap contract meer en
beter gecommuniceerd volgens de respondenten.
Regulier contract
Een normaal contract tussen de corporatie en de bewoner/cliënt. Cliënten zijn ingeschreven op woning-websites
en kunnen (soms met urgentie) een aanvraag voor een woning doen. Hier kan voor gekozen worden door de
partijen omdat de cliënt, bijvoorbeeld een economische dakloze, zelfredzaam genoeg is. Soms, echter, is de
corporatie onbewust dat de aanvraag van een cliënt komt, zijn er dus geen zorgafspraken en ontbreekt het
zorgnetwerk.
Geclusterde woningen
Meerdere doelgroepen delen een gebouw. Intramuraal en zelfstandige woningen in een gebouw bijvoorbeeld.
Andere voorbeelden zijn het combineren van uitstromers, statushouders, studenten, starters en ouderen in
gebouwen.
Woningen waarbij enkele cliënten samen kunnen wonen.
Dit is een alternatief voor het reguliere zelfstandig wonen, tevens een instrument om eenzaamheid te voorkomen.
Housing First
Housing First word door de founder, Sam Tsemberis, beschreven als ‘wonen als basis recht’. Hierin staat de
wens van de cliënt centraal. Tsemberis beschrijft dat cliënten direct een woning wordt aangeboden, zonder dat de
voorwaarde gesteld wordt dat cliënten onder psychiatrische behandeling staan, of dat zij clean zijn. Cliënten
ontvangen wel (intensieve) ondersteuning geboden vanuit een ACT-team dat 24 per dag oproepbaar is. De cliënt
hoeft deze zorg niet te accepteren. Er zijn slechts twee voorwaarde waaraan de cliënt moet voelden: ten eerst
moet de client 30% van zijn inkomen afstaan aan huur door middel van een budgetbeheer programma, en ten
tweede moet de cliënt twee keer per maand met een medewerker van het Housing First programma afspreken
(Tsemberis, 2004). Housing First blijkt zeer effectief bij lastig te huisvesten groepen. Zie ook Discus Amsterdam.
Tijdelijke huisvesting
Meerdere gemeenten benoemen tijdelijke woonvormen (<1,2 jaar) als instrument voor de ambulantisering. Dit
kan zowel een tussenstap zijn, naar een reguliere woning (een doorstroomwoning); een terugvalmogelijkheid
voor cliënten met een toenemende problematiek (crisiswoning), of een spoedwoning (denk aan economische
daklozen, of een gescheiden ouder met weinig kapitaal). De tijdelijke woonvormen worden ook wel short stay,
mid stay genoemd.
“het idee is dat daar eigenlijk de boel weer op de rit krijgen en uiteindelijk doorstromen naar een reguliere woning”
(Aanbieder woningcorporatie)

Huisvesten bijzondere doelgroepen, bijzondere huisvesting
Skaeve Huse
Een Deens concept waar de cliënt zelfstandig en meer op afstand van een wijk woont en begeleiding
aangeboden kan krijgen, ook wel bekend als beschutte woonvorm.
Het betreft wooneenheden (soms containers) aan de rand van de stad, die in de regio worden gebruikt als
alternatief voor de cliënten die moeilijk (zelfstandig) te huisvesten zijn in de wijk en/of in een groep. Het betreft
veelal mensen met een ernstige verslavingsproblematiek, die overlast veroorzaken. De bedoeling is dat deze
woonvormen regelmatig door een sociale beheerder bezocht worden. Zorg is er optioneel. Respondenten geven
aan dat deze woonvorm een eindstation is voor de cliënten, waar ze geen toekomst in zien:
“je geeft ook een beetje op qua hulpverlening, maar niet helemaal want je geeft mensen wel een plek om te zijn.”
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Bijna alle gemeenten maken gebruik van deze woonvorm (of willen dat doen)
Domus Plus
Een beschermde woonvorm voor dak en thuisloze mensen met dubbele diagnose en lvg problematiek die
nergens anders terecht kunnen. Zij krijgen (intensieve) 24-uurs begeleiding, een eigen kamer en benodigdheden
voor het eerste levensonderhoud. De zorgvraag van de cliënt staat centraal en er worden individuele afspraken
gemaakt over middelengebruik. Het verschil met de doelgroep voor Skaeve Huse is dat de idee is dat deze
mensen wel in groepsverband kunnen wonen.
Zelfstandig begeleid wonen
Zoveel mogelijk zelfstandig wonen, maar wel in een woonvorm waar begeleiding aanwezig is.
Zorgvastgoed omklappen
Hiermee wordt ook wel bedoeld dat bestaand zorgvastgoed, ‘omgeklapt’ wordt, tot regulier woonvastgoed. Het
betreft een instrument om het woonaanbod uit te breiden. Dit biedt cliënten de mogelijkheid zelfstandig te wonen
met een contract op eigen naam.
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13 december 2018 https://www.uu.nl/nieuws/van-dakloos-tot-duo-onderzoeker

Van dakloos tot duo-onderzoeker
(Pre)-masterstudenten Social Policy and Public Health en student-assistenten
hebben samen met ervaringsdeskundigen een groot aantal duo-interviews
afgenomen bij cliënten van Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. De
inbreng van deze ervaringsdeskundigen kwam de kwaliteit van deze interviews
zeer ten goede, bleek tijdens een feestelijke afsluiting van de eerste fase van het
Prospectief Onderzoek Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. Nienke
Boesveldt (ASW) is de hoofdonderzoeker.
“Je kon vaak merken dat mensen zich door jou gelijk op hun gemak voelden. Daardoor
waren ze heel open en dat leverde heel goede data op.” “Jij stelde heel essentiële vragen,
die ikzelf nog niet had bedacht. Dat jij je zo goed kon inleven in de cliënten had echt een
meerwaarde voor het onderzoek.” De complimenten voor de zes ervaringsdeskundige
duo-onderzoekers waren niet van de lucht. Voorafgaand aan de interviews zijn zij
uitgebreid getraind en op 11 december 2018 ontvingen zij daarvoor in het Utrechtse
Academiegebouw een certificaat.
De gesprekken waren soms heel heftig en emotioneel.
PROBLEMEN HERKENNEN
De ervaringsdeskundigen weten letterlijk uit eigen ervaring wat het is om – vaak door
psychische en verslavingsproblematiek – te zijn aangewezen op een Beschermd Wonensetting of Maatschappelijke Opvang. Samen met de studenten interviewden ze 60
cliënten. De ervaringsdeskundigen zagen hun toegevoegde waarde voor de interviews
zelf ook. Robbert: “Cliënten vinden het fijn als er iemand bij is die gelijkwaardig de
vragen stelt. Ze durven meer te vertellen als jij als interviewer ook wat vertelt over wat
jijzelf hebt meegemaakt. Je voelt het als ervaringsdeskundige eerder aan als iemand
ergens liever niet over praat, omdat je de problemen herkent. Soms voel je dat er
eigenlijk iets anders achter hun verhaal zit en dan kun je daar op doorvragen.” En: “De
gesprekken waren soms heel heftig en emotioneel, maar dan kon ik het voor mijn
onderzoeksmaatje Sascha toch relativeren.”

74

05-02-19 versie

Rapportage 2018 Regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer

Universiteit Utrecht, ASW

DE CLIËNT CENTRAAL
Het onderzoek gaat over de ‘ambulantisering en regionalisering van cliënten uit
Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen’ en wordt uitgevoerd in opdracht van
gemeenten. Sinds 2015 moeten gemeenten het wonen in voorzieningen terugbrengen
en mensen zoveel mogelijk zelfstandig laten wonen (‘ambulantisering’). Tegelijkertijd
moeten de budgetten, taken en verantwoordelijkheden over meerdere gemeenten
verdeeld worden (‘regionaliseren’). Nienke Boesveldt en haar team hebben nu in drie
regio’s onderzocht hoe cliënten deze ontwikkeling waarderen. “Mensen in Beschermd
Wonen-voorzieningen willen meestal wel ambulantiseren, onder bepaalde
voorwaarden”, licht Boesveldt de resultaten toe. “Zij vertelden in de interviews dat ze
behoefte hebben aan uitstroomgerichte ondersteuning, en concrete hulp bij
bijvoorbeeld schulden of het huishouden. Cliënten van de Maatschappelijke Opvang
(denk aan de nachtopvang) ervaren weinig ondersteuning en veiligheid. Zij willen daar
meestal zo snel mogelijk weg.”
De ervaringsdeskundigen floten de student-onderzoekers terug als die verkeerde
vooronderstellingen hadden.
DERDE KENNISBRON
Mede-onderzoeker en trainer Maarten Davelaar stoomde deze eerste pool
ervaringsdeskundigen in drie trainingsdagen klaar voor hun werk. “Ze leerden de
grondbeginselen van onderzoek doen, interviewtechnieken en waar je op moet letten bij
diepte-interviews. We hebben veel geoefend en elkaar feedback gegeven. Het was een
gezamenlijk proces. De ervaringsdeskundigen floten de student-onderzoekers terug als
die verkeerde vooronderstellingen hadden. Je hoopt met dit participatief onderzoek op
andere uitkomsten van het onderzoek; ervaringskennis is een belangrijke derde
kennisbron, naast professionele en wetenschappelijke kennis."
VERVOLGONDERZOEK
Nienke Boesveldt kan de eerste onderzoeksrapportages nu opleveren aan de betrokken
gemeenten. Het streven is dat de onderzoekers de cliënten volgen en hen de komende
jaren nogmaals interviewen. En het onderzoek breidt uit met een aantal nieuwe regio’s.
Er staat alweer een nieuwe groep getrainde ervaringsdeskundigen klaar.
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10 Werkafspraken Amsterdam
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