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De Universiteit van Amsterdam volgt langlopend ambulantisering en regionalisering van
Maatschappelijke Opvang (MO) en Beschermd Wonen (BW). Uit de tweede meting bleek
dat in deze regio tussen 2018 en 2019 de aandacht is verschoven van visievorming naar
een praktische vertaalslag: extra investeringen in regionaal overleg, samen met woon- en
zorgpartners. In interviews ging het ook vaker over regionale samenwerking. De resultaten
en aanbevelingen zijn in deze factsheet samengevat.

De sociale basis: belangrijke rol bij ambulantisering
•

Cliënten ervaren het opbouwen van nieuwe contacten in de wijk zowel als waardevol en behulpzaam, als
ook spannend en een lastige stap (o.a. schaamte en stigma). Zij geven ook aan veel steun te ontvangen
van (oud)medebewoners van een voorziening.

•

Ambulante begeleiding bij de transitie vanuit een voorziening heeft ook een rol bij het opbouwen van
nieuwe contacten. Bij uitgestroomde cliënten is de sociale wijkprofessional (bijv. vanuit wijkteam) ook in
2019 nog relatief onbekend.

•

Zorgaanbieders zien dat bij het stimuleren van de integratie in de buurt, acceptatie van buurtbewoners
sterk verschilt tussen buurten. In wijken waar meer kwetsbare burgers wonen lijkt de acceptatie hoger te
liggen.

•

Cliënten geven aan dat continuïteit van ondersteuning bijdraagt bij aan herstel en opbouw van een informeel netwerk.

•

Zorgaanbieders menen dat de rol van informele en formele componenten van de sociale basis bij herstel
van cliënten mogelijk overschat wordt in de huidige beleidsplannen.

Ondersteuning bij uitstroom
•

Cliënten benadrukken wederom dat voorbereiding op uitstroom, voldoende begeleiding, heldere afspraken en aansluiting op individuele behoeften belangrijk zijn voor succesvolle uitstroom.

•

Werk en dagbesteding verloopt vanuit het cliëntenperspectief in 2019 positief, en draagt bij aan positieve uitstroom.

•

Verschillende niet-gemeentelijke partijen uiten zorgen over de samenwerking binnen het veld, en benoemen dat de gemeente hier meer regie zou kunnen nemen.

•

Aanbeveling: Gezamenlijke afstemming in inkoop met de preferente zorgverzekeraar (Zilveren Kruis) in
de regio, o.a. t.b.v. de inzet van FACT, Verslavings-FACT en bemoeizorg.

•

Aanbeveling: Het in 2018 geïntroduceerde arrangementenmodel biedt voor- en nadelen. Op basis van
casuïstiek en voorbeelden uit andere regio’s kan hierover verder in gesprek worden gegaan.

Plaats voor bijzondere doelgroepen (I)
•

Een aantal BW-cliënten geven aan meer vertrouwen te hebben in de begeleiding in de woonvoorziening,
dan in begeleiding tijdens en na uitstroom. Cliënten uit de MO geven aan dat zij bij complexe, dubbele
diagnose problematiek de kansen op succesvolle uitstroom zonder terugval kleiner achten.

•

Niet-gemeentelijke stakeholders bevestigen dat er nog onvoldoende een omslag naar ambulante woonbegeleiding is gemaakt. Daarnaast is er -zowel ambulant als klinisch- nog niet voldoende aanbod voor
cliënten met een dubbele diagnose (e.g. forensisch en specialistische verslavingszorg). Er wordt aangegeven dat daarom een deel niet (succesvol) uitstroomt en verblijft in minder passende tijdelijke voorzieningen.

Plaats voor bijzondere doelgroepen (II)
•

Gemeentelijke respondenten onderkennen de urgentie van het introduceren van alternatieve woonconcepten, zoals Skaeve Huse en Domus(Plus). De realisatie blijkt echter, o.a. vanwege weerstand uit de
buurt, lastig.

•

Aanbeveling: verkennen van een informatietraject i.p.v. een inspraaktraject, waardoor buurtbewoners
worden uitgenodigd zitting te nemen in een begeleidingscommissie en zo kennis te maken met nieuw
bewoners en hun achtergrond. In Velsen is zo recent Skaeve Huse gerealiseerd.

Rol van woningcorporatie en wijk
•

Cliënten zouden graag zien dat, om huisuitzettingen te voorkomen, een opeenstapeling van problemen
eerder wordt opgepakt en dat de juiste hulp zich meer zichtbaar opstelt in de wijk.

•

Dankzij aanvullende afspraken trekken ketenpartners bij dreigende ontruimingen steeds meer met elkaar
op. Het voorkomen van huisuitzettingen middels vroegsignalering en bemoeizorg lijkt met name in de
regiogemeenten succesvol te zijn.

•

Woningcorporaties geven aan dat toch uitgezette huurders niet altijd de benodigde hulp krijgen, zij zouden vanuit de sociale wijkprofessional begeleid en gemonitord moeten worden.

•

Woningcorporaties signaleren ook een toename in overlast: er worden meer meldingen gedaan en de
meldingen zijn complexer om op te lossen. Mogelijke oplossing is het toevoegen van extra componenten
aan specialistische verslavings- FACTteams (zoals advies zonder behandeling) en andere meer passende
ambulante ondersteuning.

•

Ook kan gedacht worden aan het bevorderen van de uitstroom in wijken waar al meer draagkracht
aanwezig is. Partners in deze regio zijn in deze duidelijk zoekende. Het is van belang dat ook gemeenten
met een kleine sociale woningvoorraad bijdragen door bij te bouwen. Ook verdient de individuele match
tussen de uitstromer en woonplek veel aandacht.

•

Landelijke bestaat er steeds meer druk vanuit corporaties om aanvullende instrumenten in te zetten bij
ambulantisering. Deze trend en het in deze regio in gezamenlijkheid door partijen opgeworpen antecedentenonderzoek bij uitstroom housing first zijn echter strijdig met de rechtspositie van de uitstromende
cliënt als huurder.

•

Een ‘best practice’ uit deze regio is dat regionale samenwerking het mogelijk maakt dat huurders na uitzetting bij een andere coöperatie in de regio een tweede kans krijgen.

•

Meer betaalbare woningbouw in deze regio lijkt nodig, en het gebrek hieraan vormt een reële barrière
voor ambulantisering.

•

Aanbeveling: De wachttijd op een woning bij uitstroom kan aanzienlijk verkort worden wanneer woningcorporaties en zorgaanbieders vraag en aanbod matchen

Samenwerken in de regio
•

Decentralisatie van BW biedt ook ruimte voor gemeenten om andere ideeën te ontwikkelen dan deze
zoals verwoord in het huidige beleidskader voor de regio (2017-2020). Deze eerder door gemeentelijke
respondenten benoemde ‘onduidelijkheid’ wordt gaandeweg meer duidelijker nu regiogemeenten daadwerkelijk taken overnemen in de lokale omgeving.

•

Dit kan onder andere worden gezien in de toepassing van de kostendelersnorm waarvan de praktijk
lokaal verschilt. Waar deze wordt toegepast kunnen dakloos geworden personen minder makkelijk aanspraak maken op het eigen netwerk
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