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Inleiding
Steeds vaker klinkt de klacht dat GGZ-doelgroepen moeilijk aan een sociale huurwoning kunnen
komen.1 Hierdoor zou de doorstroming vanuit Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang onder
druk staan. Over het wel of niet aanwezig zijn van wachtlijsten en de redenen hiervoor, wordt
verschillend gedacht. Het blijkt lastig te zijn om landelijk een duidelijk ramingscijfer op tafel te krijgen.
Ook blijkt het wachtlijstvraagstuk niet alleen een huisvestingsvraagstuk te zijn, maar ook een vraag naar
vitale condities die het zelfstandig wonen van deze groepen dienen te ondersteunen.2
Het ministerie van Volksgezondheid en Welzijn (directie Maatschappelijke Ondersteuning) en het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (directie Woningmarkt), hebben Platform31
gevraagd het vraagstuk van doorstroming vanuit Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang te
verkennen. Met deze (kwalitatieve) studie wordt de praktijk in zeven gemeenten beschreven. In deze
gemeenten is gesproken met vertegenwoordigers van gemeenten, GGZ-zorgaanbieders en
woningcorporaties.
Wij hopen dat de studie dit inzicht biedt. De uitkomsten van de studie worden tevens gebruikt als input
voor een experiment ‘GGZ-wonen in de wijk’ dat Platform31 in het najaar start.
Dank aan alle geïnterviewden
We vroegen om kennis te delen over een veelomvattend onderwerp dat nog niet geheel is uitgewerkt,
en in veel gemeenten nog onderwerp van discussie is met de gemeenteraad, en ook onderling tussen
partijen. Door alle benaderde partijen is dit verzoek ingewilligd. We bedanken dan ook alle gemeenten,
woningcorporaties en zorgaanbieders die aan de totstandkoming van deze publicatie hebben
meegewerkt. In bijlage 8.2. is de lijst met geïnterviewden te vinden.

_________
1

Uitkomst Quick scan wonen, Federatie Maatschappelijke Opvang, april 2016.

2

Bijeenkomst VNG/Federatie MO, 31 maart 2016.
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Samenvatting
Zelfstandig wonen voor zorgdoelgroepen, start met een goede en betaalbare woning. Aanleiding voor
deze studie zijn onder andere signalen van landelijke brancheorganisaties over een stokkende
doorstroming van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang naar de sociale woningmarkt. Doel
van deze studie was om de praktijk in zeven gemeenten te beschrijven. In Leeuwarden, Apeldoorn,
Utrecht, Haarlem, Den Haag, Dordrecht en Goes zijn gesprekken gevoerd met gemeente,
woningcorporaties en GGZ-aanbieder. In deze gesprekken kwam aan de orde: Gaat het mis in de
doorstroming, en zo ja waar? Is er sprake van een tekort aan beschikbare woningen in gemeenten? Of
ervaren gemeenten, woningcorporaties en GGZ-zorgaanbieders geen woningtekort maar andere
knelpunten?
In deze publicatie is het doorstromingsvraagstuk vanuit drie invalshoeken beschreven:






De vraag naar woningen met als variabelen:
1.

“Extra” vraag door ambulantisering van Beschermd Wonen

2.

Extra vraag door snellere doorstroming Beschermd Wonen

3.

Specifieke vragen: randvoorwaarden naast een woning

4.

Beperkte toegang tot de woningmarkt

Het aanbod van woningen en de noodzakelijke randvoorwaarden met de variabelen:
1.

Kwantiteit: gespannen woningmarkt

2.

Specifiek tekort

3.

Specifieke belemmeringen en randvoorwaarden vanwege doelgroep

Het proces:
1.

Cijfermatig inzicht in vraag, aanbod en realisatie

2.

Capaciteitsafspraken

3.

Beleid en visie

4.

Monitoring en sturing op proces

Bij het beantwoorden van de vraag hoeveel zelfstandige woningen in de gemeente nodig zijn voor de
groep mensen die nu gebruik maakt van Beschermd Wonen, is een gemeentelijk toekomstscenario
voor de huidige Beschermd Wonen voorzieningen relevant. Door de VNG-Commissie Toekomst
Beschermd Wonen, de ‘commissie Dannenberg’, is een visie ontwikkeld op het Beschermd Wonen en
de financiering ervan. Deze visie, die uitgaat van een mogelijke uitstroom van 2/3 van de groep
Beschermd Wonen-bewoners, wordt breed omarmd door zowel gemeenten, als woningcorporaties en
zorgaanbieders. Dit leidt in de praktijk evenwel niet tot een concrete uitstroomafspraak. Geen van de
geïnterviewde gemeenten leggen een grote druk op de afbouw van Beschermd Wonen wat een extra
vraag op de woningmarkt zou veroorzaken. Gemeenten stellen de wensen en de ondersteuning die
nodig is voor deze groep doorstromers voorop. Capaciteitsafbouw is hierdoor een effect van beleid en
geen doelstelling an sich.
De meeste gemeenten kunnen niet op basis van een feitelijke registratie een uitspraak doen of er in
hun gemeente voor de doorstromers sprake is van een tekort. Om die reden ontwikkelt een aantal
gemeenten een aanpak voor vraagmonitoring en vraagregistratie.
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De reden voor een gebrek aan vraagregistratie heeft te maken met afspraken over het systeem van
woonruimteverdeling. In de meeste gemeenten moet een woningzoekende zich inschrijven als
woningzoekende en zelf op zoek gaan naar een woning (het aanbod-model). Hierdoor is zicht op de
aantallen woningzoekenden, maar geen zicht op hun achtergrond. Ook het aantal wachtenden dat klaar
is om uit te stromen uit de Maatschappelijke Opvang of het Beschermd Wonen wordt vaak niet
geregistreerd.
Naast deze reguliere route van woonruimteverdeling zijn in alle gemeenten afspraken gemaakt over de
toewijzing van woningen aan bijzondere doelgroepen in een urgentieregeling of voorrangsregeling. Van
de zeven onderzochte gemeenten hebben drie gemeenten in hun lokale afspraken alle doorstromers
vanuit de Maatschappelijke Opvang en het Beschermd Wonen opgenomen in de voorrangsregeling. In
de meeste gemeenten betreft de voorrangsregeling niet de gehele groep doorstromers.
In een aantal gemeenten is sprake van vraagdruk op de sociale woningmarkt. Dit leidt tot lange
wachttijden van alle woningzoekenden voor een sociale huurwoning. Voor de doorstromers die geen
gebruik maken van de voorrangsregeling, gelden daarmee dezelfde wachttijden voor een sociale
huurwoning. Kwantitatieve vraagdruk en belemmeringen in doorstroming worden ervaren in bekende
gespannen woningmarkten als Utrecht, Haarlem en Den Haag. Voorts wordt in het onderzoek
geconcludeerd dat op grond van het inkomen van de doorstromers, zij een woning met een lage brutohuurprijs, tot 400 euro per maand nodig hebben. In dit prijssegment, stellen de geïnterviewden, is in alle
gemeenten een beperkte voorraad en extra vraagdruk door de huisvesting van statushouders.
Inkomensbeheer en schuldhulpverlening wordt door verschillende partijen als knelpunten benoemd en
als belemmering voor het bemachtigen van een sociale huurwoning.
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Naast de cliënt zelf, voelen de GGZ-zorgaanbieders een gebrek aan doorstroming naar sociale
huurwoningen als eerste. Zij benoemen het woningtekort vaak in de interviews. Deze vraagdruk wordt
niet altijd bevestigd door de andere partijen (gemeente en woningcorporatie). Deze partijen wijzen erop
dat het jaarlijkse afgesproken contingent woningen niet helemaal wordt opgemaakt. Zorgaanbieders
geven aan dat zij, wanneer de contingent afspraken geen ruimte meer hebben, geen cliënten
aanmelden.
Hoe te komen tot een afgestemd aanbod?
De meeste partijen hebben de visie dat de doorstromers gewoon in de wijk moeten wonen. Het grootste
deel van de doorstromers krijgen een woning ‘los’ in de wijk. In veel gemeenten wordt
geëxperimenteerd met andere aanpakken dan die van de Woonladder, bijvoorbeeld Housing First. Bij
de Woonladder-benadering wordt goed gedrag van de bewoner beloond met een verhuizing of wijziging
van de overeenkomst op weg naar een reguliere huurovereenkomst voor een reguliere sociale
huurwoning. Housing First heeft juist een reguliere woning als uitgangspunt.
In de gesprekken worden veel zorgen en gebrek aan sturing geuit op het uitrustingsniveau van de wijk
(denk aan een ontmoetingsfunctie, dagbesteding, beschikbaarheid van begeleiding, een aanspreekpunt
voor doorstromers maar ook voor de buurt), dan wel de randvoorwaarden die noodzakelijk zijn om deze
doorstromers zelfstandig te laten wonen. Eén van de zeven gemeenten werkt met uitgewerkte
arrangementen voor de doorstroomgroep en heeft functies toegevoegd aan de wijkontmoetingsplekken
ten behoeve van een ‘zachte landing’ in de wijk.

Het gesprek en de afweging over het gewenste algemene uitrustingsniveau van de wijk en de
organisatie ervan staat in de meeste gemeenten nog in de kinderschoenen. Naast de woning worden
ook nabij liggende voorzieningen als inloop, ontmoeting en bereikbaarheidsdienst belangrijk gevonden.
Deze voorzieningen versterken het eigen sociale netwerk en voorkomen eenzaamheid. Een bepaalde
mate van clustering van cliënten, vanwege de organisatorische mogelijkheid van deze ondersteunende
voorzieningen, wordt door aanbieders als wenselijk geacht.
De wens op afgestemd aanbod geldt evenzeer voor de gewenste samenhang in het behandelaanbod
dat gefinancierd wordt door de zorgverzekeraar. Geïnterviewden pleiten voor een snel en flexibel
aanbod aan de cliënt (zowel Wmo, als zorgverzekeringszorg) of tijdelijke opname bij crisis of calamiteit.
Het gesprek met zorgverzekeraars over samenhang in voorzieningen staat in sommige gemeenten op
de agenda, maar heeft in de meeste gevallen nog niet tot een gezamenlijke visie en uitvoeringsagenda
geleid.
Goedkope huurwoningen concentreren zich in sociaal zwakkere buurten en in dezelfde complexen. Dit
staat vaak in contrast tot de ideale, ondersteunende woonomgeving voor een cliënt. Verschillende
geïnterviewden pleiten daarom voor een discussie en visie op verdeling van doorstromers over een
gemeente. Concentratie van doorstromers in gebouwen of wijken kan een positief effect hebben op het
tegengaan van eenzaamheid en kan het makkelijker maken om hulp efficiënter en effectiever aan te
bieden, maar kan ook een concentratie van problemen in een al slechte wijk betekenen. Te denken valt
aan geen of slechter contact tussen buurtbewoners, afnemende sociale cohesie, sociale onrust,
slechtere leefbaarheid en verloedering.
Gemeente als regisseur
De vereiste samenhang tussen wonen, zorg, welzijn en participatie van doorstromers leidt tot de
behoefte aan regie op ten eerste de afstemming van gemeentelijke domeinen en de inzet van
verschillende instrumenten en bevoegdheden op Wmo, wonen, inkomen en participatie. Ten tweede
dient er regie te zijn op de gezamenlijke inzet van lokale partners. In het onderzoek komt naar voren dat
niet in alle gemeenten procesregie plaatsvindt op de doorstroming van voormalige bewoners. Er zijn
wel overeenkomsten opgesteld maar bij onenigheid is vaak sprake van een patstelling waardoor
zorgorganisaties gaan ‘shoppen’ bij diverse woningcorporaties. Of woningcorporatie weten niet bij
problemen met en voor een bewoner, bij wie zij hulp kunnen inroepen. Zij pleiten al langer voor een
helder aanspreekpunt. In de meeste gemeenten is geen sprake van procesregie op de uitvoering, maar
ook niet op de jaarlijkse afspraken in kwantiteit en kwaliteit op de gewenste randvoorwaarden voor het
zelfstandig wonen van deze groep. Een aantal gemeenten is zich aan het oriënteren op hun eigen rol in
deze. In de meeste gemeenten worden acties ondernomen om inzicht te krijgen in de vraag naar
woningen vanuit Beschermd Wonen en de Maatschappelijke Opvang en de realisatie van de
doorstroming. Daarnaast zijn de meeste gemeenten bezig zich te bezinnen op de integrale samenhang
tussen beleidsterreinen (wonen, Wmo, inkomen, wijkvoorzieningen). De mate waarin zij actief hun rol
als regisseur oppakken bij de uitvoering verschilt. In de meeste gemeenten vindt op dit moment een
bezinning op wat de gemeente kan en moet doen als regisseur.
Aanbeveling: Vormgeven aan de Inclusieve stad of gemeente
De doorstroming van bewoners uit Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen naar de sociale
huurwoningvoorraad is een klassiek voorbeeld voor de afstemming die nodig is tussen wonen, welzijn
en zorg. Naast een woning zijn andere zaken als begeleiding en budgetbeheer nodig. Deze diensten
worden door verschillende partijen geleverd en moeten, ten behoeve van de bewoner, op elkaar
worden afgestemd. Hoe geef je op een goede manier vorm aan deze afstemming en de samenwerking
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die hiervoor nodig is? Dat is een zoektocht voor partijen als een woningcorporatie, GGZ-aanbieder en
de gemeente.
De doorstroming van bewoners uit Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen naar de sociale
huurwoningvoorraad is een klassiek voorbeeld voor de afstemming die nodig is tussen wonen, welzijn
en zorg. Afstemming is nodig op beleid en inhoud, maar ook op de uitvoering ervan, het proces. Op
beide regietaken zal een gemeente een positie moeten bepalen als de partij die verantwoordelijk is voor
een goede ondersteuning van thuiswonende mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Door
haar wettelijke bevoegdheden kan een gemeente als opdrachtgever kaders opstellen voor een goede
afstemming op het domein van wonen maar ook op het domein van de Wmo.
Het is aan te bevelen in iedere gemeente een proces in te richten met minimaal:
-

Een vorm van vraagregistratie en realisatie;

-

Jaarlijkse inzet van partijen in wonen en in overige noodzakelijke voorwaarden, onder meer
begeleiding, schuldhulpverlening en budgetbeheer;

-

Afspraken over de uitvoering ervan;

-

Afspraken over afhandeling van conflicten of niet-naleven van afspraken van uitvoerende
partijen;

-

Hoe knelpunten in vraag en realisatie te monitoren;

-

Hoe bijstelling van de uitvoering plaatsvindt.

-

Een bijzonder punt van aandacht is daarbij de afstemming met de zorgverzekeraar. Cliënten
zijn gebaat bij een snelle op- en afschaling van behandeling, flexibele opvang of tijdelijke
opname (Zvw) of tijdelijk Beschermd Wonen als het thuis even niet meer gaat.
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In de meeste gemeenten is sprake van een vorm van afstemming en een afspraak over de jaarlijkse
inzet van woningen. Dit leidt tot een schriftelijke overeenkomst, maar meestal niet tot de inrichting van
een overlegstructuur waarin de inhoud van de uitvoering gevolgd blijft. Wanneer niet actief regisserend
wordt gestuurd op naleving en bijstelling van jaarlijkse afspraken dan ontstaat bij partijen geen
gemeenschappelijk inzicht en afstemming op de uitvoering. Geen enkele samenwerking kan zonder
overleg en spelregels. Dat geldt evenzeer voor de gezamenlijke inzet voor deze doelgroep.
De wijze van inrichting en de intensiteit van het overleg zal per lokale situatie verschillen. Dit is
afhankelijk van schaalgrootte, de wens tot uitbesteden aan een onafhankelijke partij en de mate waarin
knelpunten worden ervaren.
We constateren dat de urgentie groot is, het vraagstuk veelomvattend met zowel een aantal wenselijke
en noodzakelijke kortetermijn- als langetermijnacties die integraal en lokaal moet worden opgepakt.
De aanpak van dit vraagstuk is gebaat bij:
•

een optimale samenhang tussen strategie-tactisch-operationeel

•

een lokale, integrale aanpak

•

een goede, proces sturende, regierol van de gemeente.

De onderzoekers adviseren om, daar waar dat nog onvoldoende het geval is, dit zo in te richten.
Aanbeveling: randvoorwaarden en integrale, gebiedsgerichte afstemming
De VNG-commissie Dannenberg adviseerde gemeenten over welke doelgroepen kunnen doorstromen
uit het Beschermd Wonen en welke randvoorwaarden voor deze mensen wenselijk zijn in de
ondersteuning van het dagelijkse leven. Gezien de overlapping van doelgroepen in de
Maatschappelijke Opvang zijn de benoemde wenselijke randvoorwaarden ook voor hen van toepassing.

Het is aan iedere gemeente te bepalen of zij dit advies volgt of een eigen lijn hanteert in de vaststelling
van het noodzakelijke voorzieningenniveau voor deze doelgroepen. In deze studie wordt geconstateerd
dat deze discussie nog in de kinderschoenen staat. Het zou wenselijk zijn in iedere gemeente vast te
stellen wat de minimale randvoorwaarden zijn voor de ondersteuning van groepen die zelfstandig
blijven wonen. Het Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen constateerde in haar advies (mei 2016) dat
een gemeentelijke, langetermijnwoonzorgvisie in iedere gemeente nodig is, als richtsnoer voor lokale
partijen.
Verschillende steden houden zich nu bezig met de ontwikkeling van een visie op de Inclusieve Stad. In
veel interviews voor deze studie uiten lokale partijen zorgen over leefbaarheid en concentratie van
doelgroepen. Dit zijn thema’s die horen bij een visie op de gemeente als woongebied voor mensen die
minder zelfredzaam zijn. Wil een gemeente het handelen van lokale partijen sturen en kaders bieden
voor investeringen in de toekomst, dan is een langetermijnvisie op wonen en zorg aan te bevelen.
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1 Opzet studie
“Gewoon” wonen in een zelfstandige huur- of koopwoning is het uitgangspunt ook als burgers te maken
krijgen met zelfredzaamheidsbeperkingen. Dit betreft eveneens mensen die vanwege een verstoord of
verminderd regievermogen een beroep doen op aanbod van GGZ-zorgaanbieders.
Een deel van deze mensen woont nu in een Beschermd Wonen-voorziening of verblijft in de
Maatschappelijke Opvang. Een aantal van deze mensen kan op enig moment zelfstandig gaan wonen
en meldt zich als woningzoekende bij woningcorporaties. Belangenorganisaties uit de sector3 geven
aan dat de doorstroming naar de sociale huurwoningmarkt, de voorraad waar de meeste doorstromers
gezien hun inkomen een beroep op doen, stokt vanwege een tekort aan betaalbare en geschikte
woningen.
Deze studie heeft als doel in zeven gemeenten te verkennen wat de stand van zaken is bij de toewijzing
van woningen voor deze doelgroepen. Leidend hierbij zijn drie hoofdvragen:
1.

Welke volume afspraken zijn gemaakt in het kader van woonruimteverdeling en
prestatieafspraken voor doorstroming vanuit Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang?

2.

Welk tekort in de sociale woningvoorraad constateren gemeenten, corporaties en
zorgaanbieders bij de uitstroom uit het Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang?

3.

Welke knelpunten ervaren gemeente, woningcorporatie, zorgaanbieders in de huisvesting
doelgroepen die doorstromen vanuit Beschermd Wonen of de Maatschappelijke Opvang?
13

In deze studie is bij de doorstroming naar de sociale woningvoorraad niet alleen gekeken naar de
doorstroming vanuit Beschermd Wonen, maar ook vanuit de Maatschappelijke Opvang. Dit omdat deze
doelgroepen in de gemeentelijke praktijk vaak bij de formulering van beleid in samenhang worden
bezien.
Er is niet gekeken naar doorstroom vanuit overige intramurale GGZ-instellingen. Ook is geen onderzoek
gedaan naar de groep mensen die vanwege een verstoord of verminderd regievermogen een beroep
doen op aanbod van GGZ-zorgaanbieders, maar die niet wonen in een maatschappelijk opvang- of
Beschermd Wonen-instelling.

1.1 Onderzoeksopzet en projectorganisatie
Deze studie is een kwalitatieve verkenning, oftewel een praktijkgericht onderzoek. Op basis van
documentenstudie en interviews met vertegenwoordigers van gemeenten, GGZ-zorgaanbieders en
woningcorporaties is per gemeente de praktijk van doorstroming beschreven. Per gemeente is een
beschrijving opgesteld die ter fiattering is voorgelegd aan de geïnterviewden.
Voor de begeleiding van het onderzoek hebben de opdrachtgevers, het ministerie BZK - directie
Woningmarkt en het ministerie VWS - directie Maatschappelijke Ondersteuning, een projectgroep
ingesteld. Deze projectgroep bestond uit:

_________
3

Federatie Opvang, GGZ-Nederland.



Imke Verbeek, Wilbert van Bijlert, ministerie BZK;



Peter Alders, Ministerie VWS.

Op grond van de opdracht is een onderzoeksopzet opgesteld. Hierbij zijn tevens de itemlijst en de
vragenlijst die als structurering diende voor het gesprek met lokale partijen opgenomen.
De onderzoeksopzet is voorgelegd en besproken met een klankbordgroep bestaande uit:


Pieter van Hulten, Aedes;



Yvonne Witter, Aedes-Actiz KCWZ;



Rina Beers, Federatie Opvang;



Karen van Brunschot, Federatie Opvang;



Freija Mostert, VNG;



Icco Kloppenburg, VNG.

De studie is ook met de klankbordgroep besproken.
Het onderzoek is uitgevoerd door een onderzoeksteam bestaande uit:


Guido de Ruiter, zelfstandig adviseur;



Hilda Kooistra, junior-projectleider Platform31;



Netty van Triest, senior-projectleider Platform31.

1.2 Keuze zeven gemeenten
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Voor de selectie van de zeven gemeenten is door de opdrachtgevers een aantal criteria aangegeven.
Deze waren:
-

Landelijke spreiding (verschillende woningmarktgebieden);

-

Twee gemeenten afkomstig uit de G4-gemeenten;

-

Vier gemeenten afkomstig uit de G32-gemeenten;

-

Eén gemeente afkomstig uit het landelijk gebied.

Op grond hiervan zijn de volgende gemeenten benaderd:
G4-gemeente:

Den Haag, Utrecht.

G32 gemeente:

Leeuwarden, Apeldoorn, Haarlem, Dordrecht.

Landelijk gebied:

Goes.

In iedere gemeente zijn de drie vertegenwoordigers om praktische redenen afzonderlijk geïnterviewd
(het is eenvoudiger een gesprek te plannen met één partij). Het uiteindelijke verslag dat ter goedkeuring
is voorgelegd aan de drie partijen, is echter wel een geïntegreerd verslag van de praktijk in de
desbetreffende gemeente.

1.3 Opbouw rapport
De opbouw van het rapport is als volgt:
Hoofdstuk 2: Beleidscontext en toelichting onderzoeksopzet
Hoofdstuk 3: Vraag
Hoofdstuk 4: Aanbod en randvoorwaarden

Hoofdstuk 5: Proces
Hoofdstuk 6: Bevindingen
Hoofdstuk 7: Aanbevelingen

De snelle lezer kan volstaan met de samenvatting en hoofdstukken 6 en 7.
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2 Naar zelfstandig met ambulante hulp
Door de ‘ambulantisering’ van behandeling, hulp en ondersteuning aan mensen met verminderd
regievermogen, zal een steeds groter deel van deze groep zelfstandig blijven wonen. Om te bepalen
welke extra woningvraag voortkomt uit deze maatschappelijke ontwikkeling is voor de onderzoeksopzet
verkend welke factoren hierop van invloed zijn.

2.1 Hoe ontstaat een extra vraag naar woningen?
Zelfstandig wonen is het uitgangspunt voor een deel van de intramuraal gehuisveste doelgroepen. Ook
voor mensen met psychisch zelfredzaamheidsbeperkingen bestaat de breed gedragen wens ‘gewoon’
in de wijk te blijven wonen, of weer te gaan wonen. De zorg dient naar de cliënt te komen, in plaats van
een verhuizing van de cliënt naar een instelling. In de ouderenzorg heet dit proces ‘extramuralisering’,
in de geestelijke gezondheidszorg beter bekend als ‘ambulantisering’ of ‘vermaatschappelijking van de
zorg’.
Opeenvolgend overheidsbeleid voor wet- en regelgeving over financiering van verblijf, behandeling en
begeleiding van GGZ-doelgroepen bevestigt deze visie door afspraken te maken over de gewenste
afbouw van intramuraal verblijf en opbouw van de ambulante hulp. De beleidscontext wordt in de
volgende paragraaf beschreven. Voor Beschermd Wonen, een verblijfsvorm waarbij eveneens sprake
was van een integrale financiering van wonen en begeleiding, is gekozen voor overheveling van het
budget naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. Door deze overheveling kunnen
gemeenten kiezen voor een eigen beleidslijn voor de begeleiding en huisvesting van mensen die
gebruik maken van het Beschermd Wonen. Ook voor het Beschermd Wonen bestaat de visie dat het
wenselijk is dat een belangrijk deel van de huidige bewonersgroep zelfstandig in de wijk gaat wonen.4
De aanleiding voor dit onderzoek is de situatie rond de doorstroming van het Beschermd Wonen. De
doorstroming van de Maatschappelijke Opvang is eveneens meegenomen in de vragen, omdat in
gemeentelijk beleid en uitvoering deze groepen vaak worden gecombineerd in afspraken met
bijvoorbeeld woningcorporaties.
In dit onderzoek is ingezoomd op de vraag of er sprake is van een knelpunt in de doorstroming vanuit
Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang en welke factoren hierin bepalend zijn. Om het
doorstroomvraagstuk te ontrafelen, zijn oorzaken van fricties onderzocht op drie onderdelen:
-

Vraag;

-

Aanbod;

-

Proces.

Dit hoofdstuk beschrijft welke variabelen vanuit deze drie invalshoeken een oorzaak kunnen zijn voor
knelpunten in de doorstroming. De beschreven variabelen per thema zijn in de zeven gemeenten aan
de orde geweest.

_________
4

VNG-Commissie Toekomst beschermd wonen, de ‘commissie Dannenberg’, december 2015.
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Variabelen vraag
Eenvoudig gesteld ontstaat een tekort aan woningen doordat de vraag naar woningen groter is dan het
aanbod. Daarbij zijn de volgende oorzaken in de gesprekken besproken aan de vraagzijde. Deze
worden beschreven in hoofdstuk 3.
1.

“Extra” vraag door ‘’ambulantisering’
Er is sprake van een “extra” vraag naar woningen door de ‘ambulantisering’ en omdat mensen
met een lage zorgvraag geen toegang meer krijgen tot intramuraal/Wet langdurige zorg
gefinancierde voorzieningen.

2.

Extra vraag door snellere doorlooptijd
Er kan ook sprake zijn van extra vraag naar sociale huurwoningen doordat beleid is
gedefinieerd dat de huidige bewoners van Beschermd Wonen sneller dienen door te stromen
naar een ‘gewone’ sociale huurwoning.

3.

Specifieke vragen: randvoorwaarden aanbod
Fricties in doorstroming kunnen ook ontstaan doordat doorstromers niet alleen een vraag
hebben naar een sociale huurwoning, maar dat hierbij sprake is van een aantal
randvoorwaarden. Bijvoorbeeld in huurprijs, type woning, gelegen in specifieke woonomgeving
of wijk of in de buurt van voorzieningen.

4.

Beperkte toegang tot de woningmarkt
Tekorten kunnen ook ontstaan doordat doorstromers uitsluitend een woning nodig hebben in
‘gelabeld’ deel van de woningmarkt. Bijvoorbeeld in een speciale woonvorm.
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Variabelen aanbod en randvoorwaarden
Ook is een verkenning uitgevoerd naar oorzaken aan de aanbodzijde. Deze factoren worden
beschreven in hoofdstuk 4.
1.

Kwantiteit: gespannen woningmarkt
Is er sprake van een generieke kwantitatieve vraagdruk op de sociale woningvoorraad in de
betreffende gemeente?

2.

Specifiek tekort
Is er sprake van een kwalitatief tekort (bijvoorbeeld aan woningen in een bepaalde prijsklasse
of in specifieke wijken)?

3.

Specifieke belemmeringen en randvoorwaarden vanwege doelgroep
Tot slot kan er ook sprake zijn van belemmeringen en daarmee wellicht randvoorwaarden in de
toegang tot het aanbod van woningen omdat corporaties voorafgaand aan toewijzing eisen
stellen. Bijvoorbeeld het aanbieden en accepteren van verplichte begeleiding, het al dan niet
schuldenvrij zijn of dagbesteding.

Variabelen proces
Tot slot zijn in het onderzoek tevens het proces van de in-, uit- en doorstroom vanuit Maatschappelijke
Opvang en Beschermd Wonen en het toewijzen van woningen aan de orde geweest. Hierbij zijn in de

zeven gemeenten de volgende onderwerpen aan de orde geweest. Deze worden beschreven in
hoofdstuk 5.
1.

Cijfermatig inzicht in vraag, aanbod en realisatie
Wordt in de betreffende gemeente voor de onderzochte doelgroep in aantallen geregistreerd
wie behoefte heeft aan een sociale huurwoning? Is er zicht op de vraag naar woningen voor de
doelgroepen die doorstromen uit de Maatschappelijke Opvang en het Beschermd Wonen? Is
er zicht op de realisatie van woningtoewijzing aan doorstromers?

2.

Capaciteitsafspraken
In elke gemeente is tevens gevraagd naar de afspraken over een contingent woningen voor
deze doelgroepen. Zijn afspraken gemaakt in woonruimteverdeling of in prestatieafspraken
met woningcorporaties en GGZ-aanbieders? Zijn er tevens afspraken gemaakt over
randvoorwaarden?

3.

Beleid en visie
Een visie op het Beschermd Wonen als een tijdelijke woonvoorziening, waar mensen na een
bepaalde periode weer kunnen uitstromen, bepaalt de extra vraagdruk komende jaren op de
sociale woningvoorraad. In de interviews is aan de orde geweest of er sprake is van een visie
en op welke wijze deze wordt uitgewerkt.

4.

Monitoring en sturing op proces
Tot slot is gesproken over regie en afstemming. Voor de betreffende doelgroepen zijn vaak
meerdere randvoorwaarden van belang. Welke randvoorwaarden worden afgestemd? Hoe
vindt deze beleidsafstemming plaats? Hoe wordt de uitvoeringspraktijk georganiseerd en
gevolgd?

2.2 Landelijke beleidscontext
Een wachtlijst voor sociale woningen die bestaat uit voormalige intramuraal gehuisveste doelgroepen, is
een combinatie van vraagdruk door de maatschappelijke wens tot zelfstandig wonen en het daaruit
voortvloeiende beleid. Daarmee is het voor de beantwoording van de verkenning van belang of extra
vraagdruk op de woningmarkt ontstaat door landelijk beleid en hoeveel mensen dit betreft.
Transitie Langdurige Zorg
Nederland kent een grote intramurale capaciteit. Dit kabinet heeft gekozen voor een transitie van de
langdurige zorg en beperking van de toegang tot intramurale zorg, waarbij het doel is dat ook
zorgdoelgroepen langer zelfstandig blijven wonen en zij hulp aan huis ontvangen. De uitvoering van
deze doelstelling heeft in 2013 vorm gekregen in de kabinetsbrief over het Voorjaarsakkoord waarbij
besloten is tot extramuralisering. Voor de GGZ-sector was er al eerder een bestuurlijk akkoord gesloten
over de afbouw van intramurale capaciteit.5
Voor dit onderzoek is met name de afspraak over de financiering van Beschermd Wonen relevant. Bij
de Hervorming Langdurige Zorg is voor de GGZ gekozen om de financiering van de op behandeling

_________
5

Zie brief Trimbos instituut van 15 oktober 2015 over stand van zaken ‘ambulantisering’ in de GGZ.
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gerichte langdurige intramurale GGZ over te hevelen naar de Zorgverzekeringswet. De financiering van
de op ondersteuning gerichte intramurale GGZ (GGZ-C) is overgeheveld naar de Wmo 2015. In
onderstaande tabel is het totaal aantal mensen met een GGZ-C indicatie zichtbaar.6 In 2013 was dit
een groep van ongeveer 20.000 mensen.
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Tabellen: Rapport Van Beschermd wonen naar een Beschermd Thuis, VNG-Commissie Toekomst
Beschermd Wonen.

Uit bovenstaande tabel blijkt dat een deel van de GGZ-C groep met een verblijfsindicatie in 2013 al in
een zelfstandige woning woonde, die overigens onderdeel kan uitmaken van een Beschermd Wonen
voorziening- en de benodigde begeleiding in de vorm van een PGB (persoonsgebonden budget) of een
VPT (Volledig Pakket Thuis) ontvangt. In bovenstaande tabel (personen met indicatie voor zorg met

_________
6

Van Beschermd wonen naar een Beschermd Thuis, 2015, bijlage 1, tabellen p. 45-47.

verblijf op peildatum in 2013) is te zien dat met name in de lagere zorgzwaartedoelgroepen, GGZ-C1 en
2, een minderheid (ongeveer 40 procent) gebruik maakt van zorg met verblijf.
Een groot deel van de groep mensen met een GGZ-C indicatie, woont in een instelling voor Beschermd
Wonen. Door de RIBW-alliantie is in het Brancherapport 2013 beschreven dat ruim 10.000 mensen in
een Beschermd Wonen-voorziening wonen. In 2012 hebben ruim 1.600 bewoners de Beschermd
Wonen-voorziening verlaten. Er vindt onvoldoende registratie plaats waar deze mensen naar toe
verhuizen. De RIBW-alliantie schat in dat 37 procent verhuist naar ‘een vorm van zelfstandig wonen’7.
In onderstaande tabel zijn deze cijfers op een rij gezet.

Tabel: Brancherapport 2013, RIBW-Alliantie.

Door de overheveling van de financiering van het Beschermd Wonen naar de Wmo 2015 kunnen
gemeenten een eigen afweging maken voor wat betreft de financiering van en het aanbod aan
huisvesting en begeleiding voor deze cliënten met een GGZ-C indicatie.
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2.3 Herziene Woningwet 2015 en Huisvestingswet 2014
Doorstromers uit Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang hebben in de meeste gevallen een
inkomen op of net boven het sociaal minimum, een bijstandsuitkering van ongeveer 960 euro netto
(1.039 euro inclusief zorgtoeslag). Doorstromers zijn hierdoor aangewezen op sociale huurwoningen
die meestal door woningcorporaties worden aangeboden. De landelijke wet- en regelgeving voor de
sociale huisvesters is afgelopen jaren sterk veranderd. In de herziene Woningwet 2015 is vastgelegd
dat woningcorporaties zich dienen te richten op hun kerntaak, de huisvesting van de lagere inkomens.
Gemeenten hebben meer dan voorheen een regierol op het domein van de sociale huisvesting. Als een
gemeente een woonvisie opstelt, zijn de desbetreffende woningcorporaties verplicht daaraan naar
redelijkheid bij te dragen. Door in de woonvisie concrete aantallen en eisen op te nemen en de
prestatieafspraken op de visie te laten aansluiten, kan een gemeente sturing geven aan het aantal,
bestemming, kwaliteit, prijsniveau en type van de woningen. Ook huurders dienen bij het maken van
prestatieafspraken betrokken te zijn.
In de Woningwet 2015 is een Algemene Maatregel van Bestuur opgenomen waarmee corporaties
verplicht worden 95 procent van de huurtoeslaggerechtigden te huisvesten onder de lage en hoge
aftoppingsgrenzen. Passend toewijzen, wordt dit genoemd. De lage grens van 586,68 euro (wijzigt op
1-1-2017) geldt voor 1-persoonshuishoudens en voor 2-persoonshuishoudens tussen 23 en de AOWgerechtigde leeftijd. De hoge aftoppingsgrens van 628,76 euro is van toepassing op huishoudens van

_________
7

RIBW-Alliantie, Brancherapport 2013, p.3

drie of meer personen. De grens geldt ook voor 2-persoonshuishoudens, als minstens één van de twee
ouder is dan de AOW-gerechtige leeftijd en voor 2-persoonshuishoudens die vanwege een handicap in
een aangepaste woning wonen.
‘Passend toewijzen’ is bedoeld om te voorkomen dat huishoudens met de laagste inkomens in te dure
woningen terechtkomen. Dit geldt voor alle woningzoekenden met een inkomen tot maximaal 30.000
euro die op zoek zijn naar een sociale huurwoning met een kale huurprijs tot en met 628,76 euro.
Inclusief studenten, jongeren onder de 23, vluchtelingen met verblijfstatus (statushouders) en
woningzoekenden met een zorgindicatie. Ook tijdelijke huurwoningen worden passend toegewezen.
De passendheidsnorm zorgt ervoor dat corporaties zich op hun toewijzingsbeleid én huurbeleid moeten
herbezinnen. Momenteel wordt bijna één derde van de woningen niet passend toegewezen.8 Met name
regionaal zijn er forse verschillen. Vooral corporaties die in het bezit zijn van woningen met veel
woningwaarderingspunten (vaak landelijk of suburbaan gelegen) wijzen nog vaak ‘niet-passend’ toe.
Schaarste op de woningmarkt kan diverse oorzaken hebben. Schaarste kan worden veroorzaakt door
een groei in het aantal vragers.
Schaarste kan ook ontstaan doordat de vraag zich richt op een specifiek woningtype of prijscategorie.
De hoeveelheid woningen is dan wel voldoende, maar de vrijkomende woningen hebben bijvoorbeeld
een te hoge huurprijs. Als derde oorzaak van een wachtlijst voor woningen, wordt vaak een gebrekkige
aansluiting genoemd tussen het aanbod van en de vraag naar deze woningen. Een zogenaamde
mismatch; vragers vinden niet de voor hen geschikte woning.
Door de samenwerking tussen partijen te verbeteren en beter af te stemmen over vraag en aanbod, kan
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een mismatch (deels) worden opgelost. Partijen kunnen in zo’n overleg bijvoorbeeld afspreken om een
wachtlijstregistratie op te stellen, wachtlijsten samen te voegen of woningen uit te ruilen.
De gemeente kan – in geval van schaarste op de woningmarkt – de woningtoewijzing reguleren in een
huisvestingsverordening op basis van de Huisvestingswet 2014. Daarbij is specifieke aandacht nodig
voor het toewijzen van aangepaste woningen aan doelgroepen. De huisvestingsverordening kan alleen
als tijdelijk instrument voor vier jaar worden ingezet onder strikte voorwaarden, tegelijkertijd moet aan
een structurele oplossing worden gewerkt. Voor het gebruik maken van de huisvestingsverordening
moet er een aantoonbare schaarste zijn aan woningen (van een bepaald type, in een bepaald gebied)
en moet de voormalige verdeling tot onevenwichtige en onrechtvaardige gevolgen hebben geleid voor
inwoners met een specifieke zorgbehoefte.9
Het snel huisvesten van mensen in noodsituaties, waarbij iedere vorm van willekeur wordt uitgesloten,
kan een reden zijn om een urgentieregeling op te stellen. Randvoorwaarde hierbij is dat mantelzorgers
en -ontvangers, personen die in blijf-van-mijn-lijfhuizen verblijven en statushouders die voor de eerste
keer een woning zoeken in ieder geval tot de urgente woningzoekenden moeten behoren.
Daarnaast zullen veel gemeenten in samenspraak met de lokale partijen werken aan een structurele
oplossing van het tekort door toevoeging van meer geschikte woningen. Door bijvoorbeeld afspraken
over huurprijsbeleid en de verlaging van bestaande huurprijzen. Of door nieuwbouw van woningen of
transformatie van ander vastgoed tot woningen zoals kantoren of zorggebouwen. Afspraken kunnen

_________
8

http://www.platform31.nl/publicaties/handreiking-passend-toewijzen

9

https://vng.nl/files/vng/publicaties/2015/20151015-woningtoewijzing.pdf

worden vastgelegd in de woonvisie en de daaruit volgende prestatieafspraken met huurders en
huisvesters, met name corporaties.

2.4 VNG-Commissie Toekomst beschermd wonen, de ‘commissie
Dannenberg’
De bewonersgroep van het Begeleid of Beschermd Wonen kent een scala aan psychische
aandoeningen. Door RIBW-Alliantie zijn deze op een rij gezet in de volgende tabel.10

De VNG-Commissie Toekomst Beschermd Wonen, onder voorzitterschap van Erik Dannenberg, heeft
een visie gepresenteerd op het Beschermd Wonen en de financiering ervan. Een van de belangrijke
vragen die de commissie beantwoordde was: Wie van de huidige bewoners van het Beschermd Wonen
kan zelfstandig wonen?
De commissie Dannenberg hanteert als belangrijk visionair uitgangspunt dat ook mensen met een
verstoorde zelfregulatie een plek dienen te krijgen in een inclusieve samenleving. Ook kwetsbare
burgers, stelt de commissie, hebben een voorkeur voor zelfstandig wonen. Benodigde hulp en
begeleiding dient flexibel ‘op- en afgeschaald’ te kunnen worden, oftewel specialistische kennis dient
gemakkelijk en flexibel in de wijk te kunnen worden geleverd.
Daarbij dient volgens de commissie door gemeente en lokale partijen gewerkt te worden aan de
volgende condities:
-

Versterken van zelfmanagement;

-

Ondersteuning continuüm voor herstel en participatie;

-

Een breed arsenaal van woonvarianten;

-

Beschikbare en betaalbare wooneenheden;

-

Laagdrempelige toegang tot zorgfuncties;

-

Duurzaam samenwerken tussen gemeenten en zorgverzekeraars;

-

Borgen van kwaliteit en vraaggerichtheid ondersteuning.

De commissie stelt dat Beschermd Thuis de komende jaren door gemeenten met hun partners moet
worden ingevuld. Deze randvoorwaarden gelden niet alleen voor de mensen die doorstromen vanuit het
Beschermd Wonen maar ook voor degene die vanuit de Maatschappelijke Opvang een sociale

_________
10

Bracherapport RIBW Alliantie 2013
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huurwoning zoeken. Het gaat dus niet alleen om een betaalbare woning maar ook om een
begeleidingsaanbod dat hierbij wordt geboden.
Uitgaande dat deze voorwaarden worden ingevuld, stelt de commissie dat de huidige populatie van het
Beschermd Wonen onder te verdelen is in drie groepen:
1.

Een deel van de populatie dat nu al (op korte termijn) relatief goed ambulant is te
ondersteunen; deze groep zou met voorrang kunnen uitstromen;

2.

Een deel dat na enkele jaren geheel of gedeeltelijk zelfredzaam kan worden;

3.

Een groep voor wie alleen op langere termijn (enig) herstel mogelijk is en dus een beschermde
woonfunctie nog lang (en wellicht altijd) vereist blijft.

Hierbij houdt de commissie er rekening mee dat een beperkt deel van de populatie op termijn een
beroep zal kunnen doen op de Wet langdurige zorg (Wlz). Dannenberg stelt voor dat de rol van de
centrumgemeenten verdwijnt, en dat iedere gemeente dus verantwoordelijk wordt voor de huisvesting
en begeleiding van deze groep. De commissie adviseert, tot slot, een lange termijn van transitie: vijftien
jaar.
In de gesprekken met lokale partijen in zeven gemeenten wordt vaak het advies van de commissie
Dannenberg vertaald in de vuistregel dat 2/3 van de populatie in het Beschermd Wonen zelfstandig in
de wijk kan wonen. Uitgaande van het bewonersaantal in Beschermd Wonen van 10.000 bewoners11,
kan op grond van deze vuistregel theoretisch een extra vraag naar woningen landelijk worden bepaald
van 6.600 woningen.
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2.5 Maatschappelijke Opvang
Maatschappelijke opvang biedt tijdelijk verblijf aan mensen zonder dak boven hun hoofd, gekoppeld
aan zorg en/of begeleiding en het verhelpen van crisis. Al ruim twintig jaar zijn gemeenten
verantwoordelijk voor de maatschappelijke opvang. Sinds 2007 zijn 43 centrumgemeenten
verantwoordelijk voor het beleid en de financiering van Maatschappelijke Opvang in hun regio.
Cliënten van de maatschappelijke opvang hebben veel met elkaar gemeen. Ze kampen vaak met
meerdere, elkaar beïnvloedende problemen. Zo is er vaak sprake van een combinatie van dak- en
thuisloosheid, geweldsproblematiek, schulden, opvoedingsproblemen, psychiatrische, somatische en/of
verslavingsproblemen en/of werkloosheid of het ontbreken van een zinvolle dagbesteding. Dit maakt de
hulpvraag niet zelden complex en veelomvattend.
Evenals voor het Beschermd Wonen is de visie dat mensen de Maatschappelijke Opvang zo snel
mogelijk weer kunnen verlaten om zo mogelijk door te stromen naar een zelfstandige woning. In veel
gemeenten is een reeks van voorzieningen ontwikkeld waarmee een cliënt kan opklimmen op de
‘woonladder’: van opvang, 24-uurs voorziening en begeleid wonen naar een zelfstandige woning. Een
cliënt wordt als het ware beloond voor goed gedrag met een verhuizing naar de volgende voorziening.
De Housing First-visie breekt met dit principe en stelt juist het zelfstandig wonen voorop bij het
normaliseren van het leven van een cliënt. In Housing First volgen cliënten die dak- en thuisloos zijn,

_________
11

Brancherapport RIBW Alliantie 2013.

niet de gebruikelijke route van nachtopvang, 24-uurs voorziening, Begeleid Wonen om als top van de
woonladder een zelfstandige woning te bemachtigen. Bij Housing First krijgen cliënten onmiddellijk een
woning, op voorwaarde van inkomensbeheer en woonbegeleiding, vanuit de veronderstelling dat een
stabiele woonplek rust geeft om aan stabiliteit te werken op andere levensdomeinen. Naast Housing
First zijn er diverse gemeentelijke aanpakken gericht op het voorkomen van huisuitzetting waarmee
geprobeerd wordt de instroom van de maatschappelijke opvang te beperken. Daarmee is de wijze
waarop een gemeente haar visie verwoordt op Maatschappelijke Opvang en hieraan vorm geeft,
eveneens van invloed op de vraag naar woningen. De vraag is evenwel of er per saldo extra vraag naar
woningen is, of dat er sprake is van een verschuiving van de woonvraag. Bij huisuitzetting bijvoorbeeld,
wordt iemand dakloos maar laat deze ook een woning achter.
Naar opgave van de Federatie Opvang verblijven in 2013 landelijk ruim 70.000 cliënten in de
maatschappelijke opvang. Hiervan bestaat bijna 13.000 plaatsen uit vrouwenopvang. Er zijn geen
landelijke cijfers beschikbaar over uitstroom en doorstroming.

2.6 Gemeentelijke beleidscontext
Bij het beantwoorden van de vraag hoeveel extra zelfstandige woningen nodig zijn, is het afgesproken
toekomstscenario voor de huidige Beschermd Wonen-voorzieningen relevant.
De volgende afwegingen zijn daarbij van belang:
-

Streven lokale partijen naar een ander aanbod en financiering van Beschermd Wonen voor de
huidige doelgroep (beperking doelgroep en verkorting woonduur)?

-

Stimuleert een gemeente de wens van cliënten om zelfstandig te wonen hetgeen als effect
heeft dat er sprake is van afbouw van het Beschermd Wonen?

(Centrum)gemeenten kunnen daarnaast hun eigen afweging maken of en in welke mate zij aanbod wil
nastreven zoals:
a.

Geclusterd wonen in één gebouw.

b.

Individueel wonen in de wijk met daarbij de bijbehorende benodigde randvoorwaarden in de
buurt (gebiedsgerichte benadering en gespikkeld wonen).

Scenario a: Geclusterd wonen in één gebouw
Door GGZ-aanbieders wordt al lange tijd invulling gegeven aan het opnieuw gewoon laten wonen in de
wijk van mensen die begeleiding nodig hebben. Veel Beschermd Wonen-voorzieningen zijn ook in
reguliere woningen gelokaliseerd waarin bewoners een gezamenlijk huishouden voeren. Je zou kunnen
stellen dat een deel van de mensen in het Beschermd Wonen al in de wijk woont.
Wat betreft de financiering was echter vaak sprake van een all inclusive voorziening: zowel het verblijf
als alle geleverde dienstverlening en begeleiding vielen onder de AWBZ intramurale financiering.
Doordat gemeenten vanaf 1 januari 2015, krachtens de Wmo, verantwoordelijk zijn voor de financiering
van het Beschermd Wonen, kunnen zij met hun lokale partijen kiezen voor scheiden van wonen en zorg
met een continuering van het wonen in de Beschermd Wonen-voorziening. Bij de administratieve
overgang van Beschermd Wonen naar zelfstandige huurwoningen, is een parallel te trekken met de
omzetting van verzorgingshuiskamers naar zelfstandige woonstudio’s. Door een
financieel/administratieve scheiding kan een verblijfseenheid in het Beschermd Wonen worden
getransformeerd naar een wooneenheid. Evenals in de verzorgingshuizen zal dan de wooneenheid, om
de huurder in aanmerking te laten komen voor huurtoeslag, dienen te voldoen aan de eisen voor een
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onzelfstandige of zelfstandige wooneenheid. Voor een zelfstandige wooneenheid zijn dit eisen als
bijvoorbeeld: een eigen brievenbus en voordeur, eigen sanitair, kookpunt, individuele gas-water-elektra
bemetering. Wanneer een Beschermd Wonen-voorziening aan deze eisen voldoet kunnen de
afzonderlijke woonstudio’s als woningen worden verhuurd aan de bewoners.
Scenario b: Individueel wonen in de wijk
In dit scenario streven gemeente en lokale partijen naar normalisering en zelfstandig wonen van zoveel
mogelijk huidige bewoners van het Beschermd Wonen en overige, nieuwe doelgroepen met een
begeleidingsbehoefte. In dit scenario huren doorstromers een individuele woning in de wijk en vergoedt
de gemeente de benodigde begeleiding en/of andere ondersteuningsvormen.
Bij een beleid dat gestoeld is op scenario b. individueel wonen in de wijk, een visie zoals de commissie
Dannenberg omschrijft, zal de groep die uitstroomt uit het Beschermd Wonen en Maatschappelijke
Opvang extra vraag op de sociale woningmarkt geven. Bij een keuze voor scenario a. geclusterd wonen
in een gebouw, is bijvoorbeeld ook een administratieve en financiële scheiding van wonen en zorg
binnen een bestaande Beschermd Wonen-voorziening mogelijk. Hierdoor hoeft de bewoner niet te
verhuizen en zal ook geen extra vraag op de woningmarkt ontstaan. In het tweede scenario zijn
buurtgerichte voorzieningen, dagbesteding, aandacht voor het voorkomen van eenzaamheid en de
opbouw van een goed sociaal netwerk, vroegtijdige signalering en het tijdelijk kunnen opschalen van
begeleiding van belang.
Het is geen absolute keus tussen beide scenario’s, echter, resumerend kan worden gesteld dat
beleidsscenario b. de grootste vraagdruk op de sociale huurwoningenvoorraad veroorzaakt.
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2.7 Conclusie
De woningvraag die doorstromers vanuit Beschermd Wonen en de Maatschappelijke Opvang stellen,
kan niet worden beantwoord door een landelijk te bepalen kwantitatief vraagcijfer.
Alleen al het definiëren van een vraagcijfer is een flexibel begrip wat op veel plekken net iets anders
wordt vormgegeven. Uitgaande van het bewonersaantal in Beschermd Wonen van 10.000 bewoners
kan op grond van de vuistregel van de commissie Danenberg theoretisch een extra vraag naar
woningen landelijk worden bepaald van 6.600 woningen. Per regio en gemeente zal de extra vraagdruk
op de woningmarkt echter verschillen door het feit of het huidige aanbod van Beschermd Wonen al in
zelfstandige woningen plaatsvindt en of er sprake is van grote druk op doorstroming. Om het
doorstroomvraagstuk in de praktijk te doorgronden, zijn oorzaken van fricties besproken vanuit drie
invalshoeken:
Vraag;


Extra vraag door beperking doelgroep Beschermd Wonen



Extra vraag door snellere doorlooptijd



Specifieke vragen: randvoorwaarden aanbod

Aanbod;


Gespannen woningmarkt



Beperkte toegang tot de woningmarkt door ‘labeling’’ voorraad



Kwalitatief tekort: bijvoorbeeld prijsklasse of in specifieke wijken?



Belemmeringen door ontbreken randvoorwaarden

Proces;


Cijfermatig inzicht in vraag, aanbod en realisatie



Capaciteitsafspraken woningen



Regie en afstemming op randvoorwaarden



Monitoring en sturing op proces

Deze variabelen zijn in de zeven gemeenten in 21 gesprekken met gemeente, woningbouwcorporatie
en GGZ-zorgaanbieder besproken.
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3 Woningvraag
Dit is geen onderzoek van cijfers, maar het verhaal achter de cijfers. Leidend hierbij zijn drie
hoofdvragen:
1.

Zijn er volumeafspraken gemaakt voor doorstromers van Beschermd Wonen en
Maatschappelijke Opvang?

2.

Constateren gemeenten, corporaties en zorgaanbieders een tekort aan sociale huurwoningen?

3.

Ervaren gemeente, woningcorporatie, zorgaanbieders knelpunten in de huisvesting van deze
doorstromers?

3.1 Enige cijfers
Om enig gevoel te krijgen over de orde van grootte, is in iedere gemeente een aantal kerngegevens
gevraagd over de jaarlijkse mutatie op de woningmarkt, het aantal Beschermd Wonen-plaatsen en
voorrangs-afspraken voor doorstroming uit de Maatschappelijke Opvang en het Beschermd Wonen.
Als er sprake is van een voorrangsregeling specifiek gericht op doorstroom-kandidaten uit het
Beschermd Wonen en de Maatschappelijke Opvang, maakt deze afspraak onderdeel uit van een
algemene urgentie- en voorrangsregeling voor bijzondere doelgroepen. In onderstaande tabel worden
de kerngegevens per gemeente getoond.
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Den
Haag

Utrecht

Haarlem

Dordrecht
(2)

Leeuward
en

Apeldoorn

Goes

Inwoneraantal
2015
(1 januari 2016)

519.411

338.949

158.099

188.767

107.902

159.041

37.213

Aantal woningen
sociale
huurvoorraad
Aantal woningen
mutatie 2015

81.222

57.638

21.900 (9)

36.687

16.061

17.763

6.400

5.748 (1)

2.359

1029 (10)

2.416

1.959

1.464

350

Aantal plaatsen
Beschermd
Wonen
Aantal plaatsen
Maatschappelijke
Opvang
Contingentafspraak ( bijv.
Urgentieregeling)
2015
contingentafspraak
specifiek voor
uitstroom BW en
MO

1.250 (7)

575

660 (11)

400

235

807 (3)

93

575

?

180 (12)

60

17

272

20

275 (8)

860 (30%)

Binnen 26
weken een
woning (5)

650 (27%) 70

378

(4)

(6)

35
(10%)

260 (10%)

52 (13)

geen

100

geen

Geen

geen

Tabel: Kerngegevens onderzochte gemeenten, conform opgave lokale partijen

1.

Mutatie 2014, 2015 nog niet bekend.

2.

Cijfers regio Drechtsteden

3.

Regio Oost-Veluwe peildatum mei 2016.

4.

Taakstelling 2016 percentage van jaarlijkse totale mutatie woningvoorraad in voorgaande jaar

5.

Haarlem. De algemene urgentenregeling is dat bij urgentie er 26 weken voorrang is om te
zoeken naar een woning, eengezinswoningen uitgesloten.

6.

Dordrecht, percentage van jaarlijkse totale mutatie.

7.

Het aantal intramurale plaatsen.

8.

In Den Haag vindt voorrang plaats via directe toewijzing en niet via een urgentie-regeling.

9.

Aantal sociale huurwoningen in Haarlem in het bezit van woningcorporaties met meer dan 200
huurwoningen.

10. Dit zijn de mutaties in Haarlem ( jaarverslag Woonservice 2015).
11. Gehele regio IJmond, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer.
12. Gehele regio IJmond, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer.
13. Deze contigentenregeling geldt alleen voor Zuid-Kennemerland. IJmond heeft een eigen
voorrangsregeling afgesproken met de corporaties.

3.2 Wat bepaalt de vraag van doorstromers naar sociale huurwoningen?
Vraagdruk als gevolg van beleid
De behoefte aan woningen voor doorstromers wordt mede bepaald door de mate waarin een gemeente
het zelfstandig wonen stimuleert en daarmee als effect de capaciteit van het Beschermd Wonen
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afbouwt. Daarbij is de afbouw van intramurale capaciteit eveneens van invloed. Is er druk op de
instroom van Beschermd Wonen en op de woningmarkt door de reductie van intramurale capaciteit?
Deze samenhangende vraaganalyse en verwachte uitstroom van bestaande intramuraal gehuisveste
doelgroepen naar de woningmarkt wordt nog in weinig gemeenten gemaakt.
Voor de regio Oost Veluwe-Achterhoek waarvan gemeente Apeldoorn onderdeel uitmaakt, heeft wel
een inventarisatie in het kader van de afbouw van intramurale capaciteit plaatsgevonden.12 Daarbij is
een ontwikkelagenda opgesteld. Op basis van de ingeschatte capaciteitsafbouw van GGZzorgcapaciteit tot 2018, is een globaal behoeftecijfer aan sociale huurwoningen bepaald (100 woningen
per jaar). De gemeente wil aan de hand van de ervaring het komende jaar bepalen of het vastgelegde
aantal woningen voldoende is.
Visie afbouw Beschermd Wonen, commissie Dannenberg
Naar aanleiding van het advies van de commissie Dannenberg wordt in de interviews een aantal keren
een ‘vuistregel’ voor de afbouw van het Beschermd Wonen benoemd. Het idee is dat 2/3 van de huidige
groep bewoners zou kunnen doorstromen. De meeste geïnterviewde gemeenten en zorgaanbieders
onderschrijven dit principe, wat nog niet leidt tot een recht-toe-recht-aan uitstroomcijfer. We horen vaak
terug dat partijen in gesprek zijn met elkaar over de mate en de snelheid van afbouw en doorstroming.
Gemeenten en corporaties zijn zeer beducht voor problematiek in de wijken van ‘verwarde personen’.
De meeste gemeenten streven geen snelle afbouw op korte termijn van Beschermd Wonen na, maar
willen uitgaan van mogelijkheden en wensen van doorstromers.

_________
12

Ambulantisering van de GGZ, Visiedocument en ontwikkelagenda, Regio Oost Veluwe Achterhoek, Trimbos Instituut, 2015.

3.3 Registratie vraag en doorstroming op gemeentelijk niveau ontbreekt
Gemeenten geven aan vooral eerst zicht te willen krijgen op de huidige praktijk. Hoeveel bewoners uit
Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang kunnen bijvoorbeeld nu doorstromen? Dat blijkt een
tour de force. Geen van de gemeenten beschikt over een centrale registratie van de vraag naar sociale
huurwoningen van doorstroomkandidaten uit het Beschermd Wonen en/of de Maatschappelijke
Opvang. Er bestaat dus vaak geen gemeentelijk ‘vraagcijfer’. Gemeenten kunnen hierdoor geen of
slechts gedeeltelijk antwoord geven op de vraag wat de woningbehoefte is van doorstromers uit
Beschermd Wonen en de Maatschappelijke Opvang. De gemeente Dordrecht en Haarlem hebben
bijvoorbeeld om die reden afgelopen jaar het initiatief genomen om het aantal wachtende doorstromers
bij GGZ-aanbieders te inventariseren.
GGZ-zorgaanbieders leggen wel vaak doorstroomcijfers en een behoefte aan woningen op tafel. Vaak
zijn deze cijfers beperkt tot de eigen organisatie, niet met andere lokale partijen opgesteld en
vastgesteld. Deze cijfers leiden vaak tot discussie tussen partijen.
Woonruimteverdeling en voorrang- of urgentieregeling
De reden voor een gedeeltelijke vraagregistratie heeft onder meer te maken met afspraken rond de
verdeling van woningen in een gemeente of regio. Een gemeente kan bij woningschaarste kiezen voor
een huisvestingsverordening en vergunningenstelsel.
De Huisvestingswet 2014 biedt de gemeenteraad tevens de mogelijkheid om een urgentieregeling op te
stellen indien er geen schaarste is in de desbetreffende gemeente. De reden daartoe is dat ook in
gemeenten waar niet direct sprake is van schaarste, er toch behoefte kan zijn om urgent
woningzoekenden met voorrang te kunnen huisvesten. Geen schaarste betekent niet dat er woningen
leeg staan om urgente woningzoekenden direct van huisvesting te voorzien. Het snel huisvesten van
mensen in noodsituaties, waarbij iedere vorm van willekeur wordt uitgesloten, kan een reden zijn om
een urgentieregeling op te stellen. De landelijke wetgeving stelt als randvoorwaarde hierbij dat
mantelzorgers en -ontvangers, personen die in blijf-van-mijn-lijfhuizen verblijven en
verblijfsgerechtigden die voor de eerste keer een woning zoeken in ieder geval tot de urgente
woningzoekenden moeten behoren.
In alle bezochte gemeenten van dit onderzoek wordt een bepaalde hoeveelheid woningen afgesproken
voor een urgentie- en voorrangsregeling. Een enkele gemeente stelt dat urgente groepen altijd
voorrang hebben bij woningtoewijzing, maar heeft hieraan wel een maximum percentage van de
beschikbare jaarlijkse woningmutaties verbonden. Afhankelijk van het lokaal maatwerk in de
huisvestingsverordening worden aan de wettelijk bepaalde urgente groepen extra voorrangsgroepen
toegevoegd. Bijvoorbeeld bewoners die doorstromen uit het Beschermd Wonen of Maatschappelijke
Opvang. Afhankelijk van dit lokale maatwerk, vindt toewijzing van woningen aan de doorstromers uit de
Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen plaats uit dit contingent woningen.
Vaak kan echter een deel van de doorstromers geen beroep doen op de urgentie- en
voorrangsregeling. In vier gemeenten vindt een groot deel van de doorstroming vanuit Beschermd
Wonen en de Maatschappelijke Opvang via het reguliere verdeelsysteem plaats. Hierdoor vindt ook
geen registratie plaats van de woonbehoefte van deze groepen. Ook het aantal wachtenden dat klaar is
om uit te stromen uit de Maatschappelijke Opvang of het Beschermd Wonen, wordt vaak niet centraal
geregistreerd. Een voorbeeld hiervan geeft de gemeente Dordrecht, samenwerkend in de regio
Drechtsteden. De regio kent een urgentieregeling waarin groepen die doorstromen vanuit het
Beschermd Wonen en een gedeelte van de doorstromers uit de Maatschappelijke Opvang, geen
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voorrang krijgen. Om deze woningbehoefte wel goed in beeld te krijgen, is afgelopen maanden per
GGZ-zorgaanbieder de verwachte doorstroming geïnventariseerd. De gemeente Dordrecht constateert
dat door deze wijze van werken bijvoorbeeld slecht zicht is op de woonbehoefte van doorstromende
jongeren.
Ook vindt de toewijzing van woningen meestal niet centraal plaats. Er is vaak sprake van bilaterale
afspraken tussen woningcorporaties en zorgaanbieders over het aanbieden van doorstromers. In de
interviews wordt een aantal keren benoemd dat zorgaanbieders met doorstroomkandidaten moeten
‘shoppen’ tussen corporaties.
Een uitzondering is de gemeente Apeldoorn die met lokale partijen een centrale verdeel- en
toewijzingsproces heeft afgesproken. De lokale partijen in deze gemeente hebben afgesproken dat
vanaf 2016 voor de doorstromers uit het Beschermd Wonen en de Maatschappelijke Opvang een
contingent woningen via de “Opstapregeling” centraal wordt verdeeld. Partijen willen door deze
werkwijze inzicht krijgen in de hoeveelheid doorstromers en de succes- en faalfactoren van het
zelfstandig wonen. Geprobeerd wordt om de ‘buitenroute’ via de reguliere woonruimteverdeling, zoveel
mogelijk te beperken.

3.4 Ervaren vraagdruk
Het gebrek aan centrale registratie wreekt zich wanneer partijen knelpunten ervaren in de doorstroming
zoals bijvoorbeeld een tekort aan sociale huurwoningen. De zoektocht naar oplossingen is immers
gebaat bij goed cijfermatig inzicht. Logischerwijs bepaalt de druk op de woningmarkt het
32

slagingspercentage van een woningzoekende en dus ook van de doorstromer uit het Beschermd
Wonen en de Maatschappelijke Opvang. In een aantal gemeenten wordt door alle partijen een grote
druk op de sociale woningmarkt ervaren. Voorbeelden zijn Utrecht, Haarlem en Den Haag. In Utrecht is
bijvoorbeeld vanwege deze vraagdruk nieuwbouw gepland in de sociale woningbouw.
Deze vraagdruk wordt door gemeenten niet overal ervaren. Voorbeeld hiervan zijn Leeuwarden, Goes,
Apeldoorn en Dordrecht. Echter, door de vraag naar een lage huurprijs door deze groepen, wordt wel
overal en door alle geïnterviewden, vraagdruk geconstateerd in het segment goedkope huurwoningen.
In alle gemeenten wordt aangegeven dat de vraagdruk op de onderkant van de sociale woningvoorraad
sterk is vergroot. Oorzaken zijn bijvoorbeeld de doorstromers, maar ook de komst van statushouders
(voormalige asielzoekers met een verblijfsvergunning). In aantal overtreft de groep statushouders de
doorstromers uit het Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang aanzienlijk. Door bijna alle
gemeenten en woningcorporaties wordt deze vraagdruk op het laagste prijssegment als knelpunt
benoemd.
Resumerend kan worden gesteld dat de meeste gemeenten bezig zijn om met hun lokale partijen de
vraag van doorstromers uit de opvang en Beschermd Wonen en alle beïnvloedende factoren hierop, in
beeld te brengen. Voorts zijn de meeste gemeenten bezig een vraagregistratiesysteem en/of centrale
toewijzingsprocedure te ontwikkelen. Kwantitatieve vraagdruk en belemmeringen in doorstroming
worden ervaren in bekende gespannen woningmarkten als Utrecht, Haarlem en Den Haag.
De meeste gemeenten kunnen niet op basis van een feitelijke registratie een uitspraak doen of er in
hun gemeente voor de doorstromers sprake is van een tekort. Om die reden ontwikkelt een aantal
gemeenten een vraagmonitoring en vraagregistratie. Een aantal gemeenten (Apeldoorn, Dordrecht,
Goes en Leeuwarden) schat in dat de huidige contingentafspraken voor woningtoewijzing voor

doorstromers vrijwel voldoende zijn. Gemeenten geven aan ook terughoudend te zijn met de afbouw
van en snelle doorlooptijd voor Beschermd Wonen. Zij stellen dat de afbouw van capaciteit een effect
moet zijn van beleid en geen doel an sich.
.

3.5 Betaalbaarheid en spreiding
De meeste doorstromers uit de Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen beschikken over een
laag inkomen. Door nagenoeg alle geïnterviewden wordt benoemd dat hierdoor sprake is van:
1.

Vraagdruk is naar de woningen met de laagste huurprijs tot ongeveer 400 euro

Er wordt vaak gemeld dat de eerste aftoppingsgrens van 587 euro huur per maand voor de groep
doorstromers te hoog is, door zowel de lage inkomsten als hoge uitgaven zoals eigen bijdragen. In
een aantal gemeenten is daarom een maximale woon(zorg)lastenquote afgesproken. In
Leeuwarden bijvoorbeeld is in de prestatieafspraken met de woningcorporaties afgesproken dat
een maximale woonzorglastenquote van 40 procent wordt nagestreefd. De Apeldoornse GGZzorgaanbieder RIWIS heeft becijferd dat een doorstromer een netto-huurprijs van 250 euro kan
betalen. Wanneer de huurtoeslag wordt meegerekend kan een doorstromer een maximale brutohuur van 428 euro betalen, aldus RIWIS.13 In interviews wordt vaak aangegeven dat een woning
klein (één tot twee kamers) kan zijn voor deze doelgroep.
2.

Concentratie van doorstromers

In veel gesprekken komen zorgen op tafel over een concentratie van zwakke groepen in sociaalzwakkere wijken. Goedkope woningen staan vaak in dezelfde wijk en maken onderdeel uit van
hetzelfde complex. Hierdoor concentreren doorstromers zich in sociaal zwakke wijken of zelfs in
hetzelfde gebouw. Deze concentratie staat op gespannen voet met het wensbeeld dat
doorstromers verspreid over een gemeente wonen.

3.6 Conclusies verkenning vraagzijde
Centrale registratie vraag en doorstroming op gemeentelijk niveau ontbreekt
Geen van de gemeenten beschikt over een centrale registratie van de vraag naar sociale huurwoningen
door doorstromers Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang.
Extra vraag door afbouw plaatsen Beschermd Wonen
Lokale partijen onderschrijven de visie van de commissie Toekomst beschermd wonen/Dannenberg. De
onderzochte zeven gemeenten ondersteunen de wens van cliënten om zelfstandig te wonen wat als
effect kan hebben dat er sprake is van afbouw van het Beschermd Wonen. Zij verwoorden echter geen
ambitie om op korte termijn Beschermd Wonen af te bouwen.

Extra vraag door snellere doorlooptijd
Een aantal keren wordt benadrukt dat nieuwe cliënten wordt voorgehouden dat Beschermd Wonen een
tijdelijke voorziening is. Het is onduidelijk of dit een extra vraagdruk oplevert.

_________
13

Betaalbaar zelfstandig wonen, een NIBUD-adviesrapport aan RIWIS 2015., rapport bij RIWIS beschikbaar.
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Specifieke vragen: randvoorwaarden die doorstromers stellen
Doorstromers hebben een goedkope woning nodig (tot ongeveer maximaal 400 euro bruto huur per
maand) door het lage inkomen.
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4 Woningaanbod en randvoorwaarden
Om zelfstandig wonen van doorstromers succesvol te laten verlopen, is niet alleen een betaalbare
woning nodig. Alle geïnterviewden benadrukken dat een ‘zachte landing’ in de wijk van mensen
afkomstig uit Beschermd Wonen en/of Maatschappelijke Opvang afhankelijk is van zaken als goede
dagbesteding, dagstructurering, voldoende begeleiding of budgetbeheer. Uit de interviews blijkt ook dat
inhoud, organisatie en financiering van deze randvoorwaarden niet klip en klaar zijn. Er is nog veel
overleg gaande over: welke randvoorwaarden essentieel zijn, wie deze randvoorwaarden moet
realiseren en financieren en hoe deze randvoorwaarden het best te organiseren zijn.
We schetsen hieronder knelpunten die partijen zien en beschrijven de randvoorwaarden die vanuit de
verschillende perspectieven zijn benoemd.

4.1 Randvoorwaarden Beschermd Thuis
Door de commissie Dannenberg is een visie voor “Inclusief wonen” voor doorstromers uit het
Beschermd Wonen geschetst: Van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis. In deze visie wordt
tevens het “ondersteuningscontinuüm voor herstel en participatie” geschetst. Samengevat zijn de vitale
onderdelen van dit ondersteuningscontinuüm:
1.

Basisbenodigdheden voor stabiel wonen: registratie, inkomen en zorgverzekering;

2.

Een samenhangend geheel van gevarieerde en betaalbare wooneenheden met flexibele,
outreachende ondersteuning;

3.

Buurtmanagement: preventie en actie bij overlast;

4.

Inkomens- en schuldbeheer;

5.

Dagstructuur, dagactivering, leren en opleiden (Laagdrempelige inloopcentra in de wijk, voor
ontmoeting, activiteiten en steun bij dagelijkse vragen).

De commissie Dannenberg heeft in haar visie consequent gekozen voor het normaliseren van het
wonen van doorstromers uit het Beschermd Wonen. Gewoon wonen in de wijk, met een eigen
huurovereenkomst en noodzakelijke, ambulante dienstverlening. Je zou ook kunnen zeggen dat de
commissie Dannenberg een visie vertolkt vanuit het cliëntperspectief en een vertaling maakt van een
aanbodgerichte benadering naar een functiegerichte, integrale benadering. In plaats dat de cliënt naar
een voorziening verhuist, ontvangt de cliënt op maat, integraal de dienstverlening en ondersteuning die
nodig is.
In de interviews wordt deze visie bijna als vanzelfsprekend beschouwd. Alle geïnterviewden
onderschrijven zelfstandig wonen in de wijk, als een wenselijk streefbeeld. Ook de beschreven
randvoorwaarden horen we terug in de antwoorden van lokale partijen. In de praktijk ervaren zij echter
de nodige knelpunten bij het in praktijk brengen van deze visie en de gewenste randvoorwaarden.
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4.2 Knelpunten in de aanbodpraktijk bij doorstroming
Wanneer zij zelfstandig wonen gaan doorstromers gebruik maken van de basis-infrastructuur
‘voorliggende wijkvoorzieningen’ in wijken: sociaal wijkteam, woningen of inloop/opvang of participatiesteunpunten. Naast de vraag of er voldoende betaalbare woningen zijn, stelt de verwezenlijking van die
andere randvoorwaarden lokale partijen voor een aantal dilemma’s. Deze knelpunten ontstaan door een
verschil in visie tussen uitvoerende partijen, gebrek aan regie op het aanbod voor deze doelgroep en
onduidelijkheid over wie voorzieningen in de wijk organiseert en financiert. Daarnaast speelt
onbekendheid met de doelgroep ook een rol. En tot slot is duidelijk dat het transitieproces van de
Langdurige Zorg volop gaande is en gemeenten en andere partijen nog moeten wennen aan de nieuwe
samenwerking die nodig is. Dit kost tijd en energie.
We zien de volgende dilemma’s in de interviews terugkomen:
1.

Goedkope huurwoning

Er is weinig discussie over het feit dat doorstromers uitsluitend een woning in het laagste
huurprijssegment kunnen betalen gezien het lage inkomen. Het meest worden huurprijzen tussen 350
en 400 euro genoemd voor een tweekamerwoning. Verschillende malen benadrukken geïnterviewden
dat voor het grootste deel van de doorstromers een kleine, tweekamerwoning volstaat. De cliënt wil
geen grotere, duurdere en onoverzichtelijke woning. En zorgaanbieders constateren dat meer kamers
ook meer onderhoud vergt en vaak alleen dienen voor het verzamelen van spullen. Ook de
betaalbaarheid van vaste lasten (naast huur, ook energie en eigen bijdrage zorg) wordt verschillende
keren als knelpunt benoemd.
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Sommige zorgaanbieders benoemen als knelpunt het gebrek aan beschikbaarheid en nieuwbouw van
goedkope, met name kleinere één- en tweekamer sociale huurwoningen (Den Haag, Utrecht,
Apeldoorn). Woningcorporaties en zorgaanbieders vinden elkaar niet vanzelfsprekend. Er zijn van
meerdere zorgaanbieders klachten over het gebrek aan snelheid waarmee goede en betaalbare
woningen worden ontwikkeld of toegewezen. Er is niet in alle gemeenten tussen lokale partijen regie op
dit vraagstuk.
2.

Verdelingsvraagstuk: spreiding over wijken

Goedkope huurwoningen concentreren zich in sociaal zwakkere buurten en in dezelfde complexen. Dit
staat vaak in contrast tot de ideale, ondersteunende woonomgeving voor een cliënt, een buurt zonder
overlast en/of uitlokkende factoren.
Verschillende geïnterviewden pleiten daarom voor een discussie en visie op verdeling van doorstromers
over een gemeente. De veronderstelling van deze geïnterviewden is dat spreiding zorgt voor beter
gebruik van het ‘sociale kapitaal’ in een gemeente. Spreidings- en zoneringsbeleid wordt tot nu toe niet
vaak vertaald in een gezamenlijk beleid van de lokale partijen. Meestal kiest de woningcorporatie in
overleg met de aanbiedende zorgaanbieder voor toewijzing van een woning aan een cliënt. Eén
gemeente vertelt afspraken te hebben gemaakt voor enkele straten waarvoor geen woningtoewijzing
aan doorstromers mag plaatsvinden.
Het is een beladen onderwerp vanwege het stigma dat de te verdelen groep al snel zal aankleven, en
de weerstand die spreiding in de nieuwe buurten zal oproepen. Veel partijen benoemen dit dilemma en
stellen dat niet ingrijpen, leidt tot een concentratie van zwakke groepen met overbelasting van een wijk

en woonomgeving als gevolg. Een geïnterviewde stelt dat er aandacht moet zijn voor het
absorptievermogen van de buurt en over hoe draagvlak in de wijk bewaard kan blijven.
Door verschillende geïnterviewden wordt naast spreiding ook gepleit voor buurtmanagement om actief
vinger aan de pols te houden, buurtbewoners te betrekken als bijvoorbeeld buddy en signalen van
overlast snel op te pakken.
3.

“Individueel in de wijk” versus categorale clustering

Het gesprek en de afweging over het gewenste algemene uitrustingsniveau van de wijk en de
organisatie ervan staat in de meeste gemeenten nog in de kinderschoenen. Naast de woning worden
ook nabij liggende voorzieningen als inloop, ontmoeting, 24/7 professionele bereikbaarheid belangrijk
gevonden. Deze voorzieningen versterken het eigen sociale netwerk en voorkomen eenzaamheid.
Een bepaalde mate van clustering van cliënten vanwege de organisatorische mogelijkheid van deze
ondersteunende voorzieningen wordt door aanbieders als wenselijk geacht.
In de interviews wordt vaak aangegeven dat de voorraad woningen zo min mogelijk gelabeld wordt.
Doorstromers krijgen een woning ‘los’ in de wijk. Zorgaanbieders wensen vaak wel een bepaalde mate
van clustering van cliënten vanwege de organisatorische mogelijkheid van ondersteunende
voorzieningen, zoals inloop of dagelijkse ondersteuning. Ook benadrukken zij een aantal keer dat het
gewenst is voor doorstromers om de relatie met de voormalige Beschermd Wonen-voorziening in stand
te houden voor een dagelijks steuntje in de rug of doordat een cliënt blijft mee-eten. Zorgaanbieders
benadrukken dat eenzaamheid en sociaal isolement een groot probleem kunnen worden voor deze
doelgroep en dat om die reden het belangrijk is om vinger aan de pols te houden.
De vraag is hoe deze functies georganiseerd kunnen worden voor zelfstandig wonende doorstromers.
Gemeenten dienen de afweging te maken of functies in de algemene wijkvoorzieningen –gefinancierd
als voorliggende voorziening krachtens Wmo 2015- worden opgenomen of specifiek voor deze
doelgroepen worden behouden. Bijvoorbeeld via de Wmo-inkoopafspraken met zorgaanbieders.
4.

Samenhang in de keten van voorzieningen

De wens op afgestemd aanbod geldt evenzeer voor de gewenste samenhang in het behandelaanbod
dat gefinancierd wordt door de zorgverzekeraar. Ook hierin wordt door geïnterviewden gepleit voor een
transitie die maakt dat aanbod snel en flexibel bij een cliënt kan worden gebracht of dat een cliënt
tijdelijk kan worden opgenomen bij crisis of calamiteit. Het gesprek hierover met zorgverzekeraars staat
in sommige gemeenten op de agenda, maar heeft in de meeste gevallen nog niet tot een gezamenlijke
visie en uitvoeringsagenda geleid. Afstemming is bijvoorbeeld nodig over de inzet van ‘behandelzorg’ bij
ernstig psychiatrische aandoeningen.
Door verschillende geïnterviewden wordt bij de knelpunten benoemd dat er meer aandacht moet komen
voor de specialistische zorg voor deze doelgroepen en dat er gemakkelijk ‘op- en afgeschaald’ moet
worden door behandelteams als FACT of ACT (Flexibele) Assertive Community Treatment).
(Flexibele) ACT biedt specialistische tweedelijnszorg aan mensen met een ernstige psychiatrische
aandoening en vormt voor deze groep het psychiatrische vangnet. De behandeling en ondersteuning
kan in principe flexibel worden op- en afgeschaald. De teams bieden integrale, gecoördineerde zorg,
zijn multidisciplinair van samenstelling, werken met een gedeelde caseload en een duidelijk zorgmodel.
5.

Voldoende begeleiding en aanspreekbaarheid

Om doorstroming succesvol te laten verlopen, is naast de betaalbare woning ook voldoende
begeleiding nodig. Corporaties uiten hun zorgen of de begeleiding adequaat, voldoende en van
afdoende kwaliteit is.
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In de meeste gemeenten zijn in overeenkomsten afspraken gemaakt tussen gemeente, zorgaanbieders
en woningcorporaties, over een contingent woningen met een verplichting tot begeleiding, al dan niet
voor langere tijd. Afhankelijk van de organisatie en werkwijze van het sociaal wijkteam wordt deze
begeleiding geleverd door het wijkteam dan wel door een ambulante begeleider van de Beschermd
Wonen-aanbieder. Woningcorporaties koppelen een verplichting tot deze begeleiding vaak aan de
huurovereenkomst met de cliënt en de zorgaanbieder. Voorts wordt door woningcorporaties een aantal
keren (Apeldoorn en Utrecht) de garantie op opname/terugkeer in het Beschermd Wonen genoemd bij
escalatie. Ook wordt aangegeven dat men afspraken wil wanneer het mis gaat, deze afspraken gaan
zowel over op- en afschalen van begeleiding, maar ook over de financiële risico’s door leegstand of
vervuiling.
Door een aantal zorgaanbieders is aangegeven dat het, binnen dezelfde indicatie, op- en afschalen van
begeleiding belangrijk is om mee te kunnen bewegen met de ondersteuningsbehoefte van de cliënt.
Juist omdat het vaak om mensen gaat die een blijvende ondersteuningsvraag hebben wordt dit van
groot belang en als meerwaarde geacht.
Diverse corporaties geven aan een grotere regierol te wensen van de gemeente op naleving van de
afspraken en de gewenste afstemming tussen randvoorwaarden. Werkende weg een beleid
ontwikkelen en nader tot elkaar komen, is een veel geuite wens. Of zoals een van de geïnterviewde
stelt: “debatteren over situaties die verkeerd zijn gegaan, leidt tot kalibreren”.
Gemeenten geven in de interviews aan nog te zoeken naar hun rol. Is regie in de uitvoering en in de
afstemming van de onderlinge samenwerking noodzakelijk of is het voldoende te volstaan met
kaderstellende afspraken in woon- en Wmo-beleid?
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In de gemeenten Utrecht, Haarlem en Den Haag is de uitvoering en het toezien erop van de tripartite
overeenkomst, een juridische relatie tussen woningcorporatie, zorgaanbieder en cliënt. De gemeente
voert geen regierol in de uitvoering. Bij de overige gemeenten geven de gemeentelijke
vertegenwoordigers aan deze regierol wel op te pakken of bezinnen zij zich op de wenselijkheid
hiervan.
6.

Financiële verantwoordelijkheid

Het hebben van schulden wordt een aantal keren als belemmering voor de doorstroming benoemd.
Reguliere schuldhulpverlening past vaak niet bij deze groep. Bovendien stellen corporaties soms als
voorwaarde dat de nieuwe huurder schuldenvrij moet zijn, wat ertoe kan leiden dat een doorstromer
jarenlang niet zelfstandig kan wonen. Goede oplossingen vergen afstemming tussen de drie partijen en
tussen de diverse gemeentelijke afdelingen.
Tijdig betalen van de huur, in combinatie met schuldhulpverlening en budgetbeheer, is door de
corporaties als voorwaarde benoemd en vaak is wanbetaling een reden tot huisuitzetting. Preventief
oplossen door budgetbeheer of doordat de huur wordt ingehouden op de uitkering kan hiervoor een
oplossing zijn en wordt door partijen als randvoorwaarden benoemd.

4.3 Conclusies aanbod
Gespannen woningmarkt
Niet elke gemeente (Leeuwarden, Apeldoorn, Dordrecht en Goes) ervaart vooralsnog vraagdruk op de
sociale huurvoorraad. Wel speelt dit op de woningmarkt van Utrecht, Haarlem en Den Haag.

Overal wordt vraagdruk ervaren op het laagste prijssegment in de sociale huurvoorraad door de komst
van statushouders. Geen van de gemeenten heeft een totaal overzicht of registratie van de vraag naar
sociale huurwoningen van doorstromers uit de Maatschappelijke Opvang of Beschermd Wonen.
Urgentieregeling voor doorstromers
De meeste gemeenten hebben een urgentieregeling waardoor een deel van de doorstromers voorrang
krijgt. Drie gemeenten hebben een regeling (in 2016) die gericht is op alle doorstromers Beschermd
Wonen en Maatschappelijke Opvang (Utrecht, Apeldoorn en Haarlem). Gemeenten constateren dat in
voorgaande jaren het contingent woningen niet altijd wordt uitgenut door doorstromers.
Kwalitatief tekort: bijvoorbeeld prijsklasse of in specifieke wijken?
De vraag naar een woning met een huurprijs tot 400 euro veroorzaakt in alle zeven gemeenten
knelpunten. De vraagdruk op het laagste prijssegment is groot, vanwege doorstromers maar ook door
statushouders.
Voorts wordt door veel partijen benoemd dat deze specifieke vraag naar een lage huurprijs leidt tot
overconcentratie van zwakkere groepen in complexen en buurten. Dit staat in contrast tot de gewenste
interactie met de buurt en sociale ondersteuning door de woonomgeving.
Beperkte toegang tot de woningmarkt door ‘labeling’ voorraad
De meeste partijen hebben de visie dat de doorstromers gewoon in de wijk moeten wonen. In de
interviews wordt vaak aangegeven dat de voorraad woningen zo min mogelijk gelabeld wordt. Het
grootste deel van de doorstromers krijgen een woning ‘los’ in de wijk. In veel gemeenten wordt
geëxperimenteerd met andere aanpakken dan die van de Woonladder, bijvoorbeeld Housing First.
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Inhoud, organisatie en afstemming op collectieve randvoorwaarden
Hoe om te gaan met aanbod dat niet individueel kan worden geboden zoals inloop, ontmoeting,
beschikbaarheid? Het gesprek en de afweging over het gewenste algemene uitrustingsniveau van de
wijk en de organisatie ervan staat in de meeste gemeenten nog in de kinderschoenen. Zorgaanbieders
wensen vaak een bepaalde mate van clustering van cliënten vanwege de organisatorische mogelijkheid
van ondersteunende voorzieningen zoals inloop of dagelijkse ondersteuning.
De wens op afgestemd aanbod geldt evenzeer voor de gewenste samenhang in het behandelaanbod
dat gefinancierd wordt door de zorgverzekeraar. Geïnterviewden pleiten voor snel en flexibel aanbod
aan de cliënt (zowel Wmo-, als zorgverzekeringszorg) of tijdelijke opname bij crisis of calamiteit.
Het gesprek met zorgverzekeraars over samenhang in voorzieningen staat in sommige gemeenten op
de agenda maar heeft in de meeste gevallen nog niet tot een gezamenlijke visie en uitvoeringsagenda
geleid.
Concentratie in sociaal zwakkere buurten
Goedkope huurwoningen concentreren zich meestal in sociaal zwakkere buurten en in dezelfde
complexen. Dit staat vaak in contrast tot de ideale, ondersteunende woonomgeving voor een cliënt.
Verschillende geïnterviewden pleiten daarom voor een discussie en visie op verdeling van doorstromers
over een gemeente.
Financiën
Inkomensbeheer en schuldhulpverlening wordt door verschillende partijen als knelpunt benoemd en als
belemmering voor het bemachtigen van een sociale huurwoning.
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5 Proces
Om een goed en afgestemd aanbod aan doorstromers te bieden, is een aantal partijen tot elkaar
‘veroordeeld’. Geen van de partijen kan alle randvoorwaarden integraal bieden of financieren, indien de
doorstromers zelfstandig wonen Met elkaar dienen ze daarmee de noodzakelijke randvoorwaarden voor
het zelfstandig wonen van doorstromers te organiseren. In de interviews komt verschillende keren aan
de orde dat partijen elkaar niet altijd vinden, een verschil van mening hebben over de uitvoering of
constateren dat er op langere termijn ongewenste gevolgen ontstaan.

5.1 Organiseren en regisseren
Wanneer we de signalen uit de interviews bundelen dan verwoorden partijen organisatiewensen op drie
niveaus:
1.

Operationele uitvoering: informeren en afstemmen

Om te weten wat de knelpunten in de doorstroming zijn, is inzicht in de dagelijkse praktijk nodig. In de
meeste gemeenten ontbreekt het aan centrale registratie van de behoefte aan doorstroming van de
doelgroep. Zorgaanbieders constateren vaak een tekort aan betaalbare woningen, maar kunnen die
behoefte gezamenlijk vaak niet kwantitatief inzichtelijk maken. Voorts is er vaak een verschil van
mening over de vraag; hoe groot het aantal wachtenden is en of er sprake is van een onwenselijke
situatie.
Veel geïnterviewden geven aan dat het goed zou zijn om lokaal dit overzicht en inzicht te krijgen. In een
aantal gemeenten is door partijen een procesafspraak gemaakt over hoe zij wel inzicht krijgen in de
vraag naar woningen of de knelpunten hierin. Een aantal gemeenten heeft bijvoorbeeld een proces
rond de toewijzing van de woningen en de organisatie van de randvoorwaarden (bijv. begeleiding,
dagbesteding, schuldsanering) ingericht of is daarmee doende (Utrecht, Apeldoorn, Dordrecht en
Haarlem). Wanneer er sprake is van een urgentie-/voorrangsregeling met een contingentafspraak voor
deze doelgroep, is het aantal een inschatting of een voortzetting van huidig beleid.
2.

Tactisch: afspraak over jaarinzet

Bilateraal maken woningcorporaties en zorgaanbieders in de meeste gemeenten afspraken over de
koppeling tussen de verhuur van een woning en begeleiding door een zorgaanbieder.
In verschillende gemeenten wordt door lokale partijen aangegeven dat het goed zou zijn wanneer er
een integraal leveringspakket wordt afgesproken tussen gemeenten, zorgaanbieders en
woningcorporaties. In dit integrale pakket dienen naast wonen en begeleiding ook budgetbeheer,
participatie en andere onderdelen gefinancierd en georganiseerd te zijn. Een gemeente heeft diverse
instrumenten die kunnen worden ingezet (genoemd zijn bijvoorbeeld: prestatieafspraken wonen,
huisvestingsverordening met urgentieregeling, Wmo voorliggende voorzieningen en individueel
maatwerk en beleid ten aanzien van schuldenaanpak).
Van de geïnterviewde gemeenten is Apeldoorn de enige gemeente die werkt met een afgesproken
hoeveelheid integrale arrangementen voor deze doelgroepen. Het arrangement wordt tussen partijen
gegarandeerd, gefinancierd en bewaakt. Tevens is de garantie afgesproken dat bij escalatie terugkeer
in het Beschermd Wonen mogelijk is. De gemeente Apeldoorn legt deze afspraken in een aparte
overeenkomst vast, laat deze terugkomen in ander instrumentarium en ziet toe op de naleving van de
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arrangementen. In de meeste gemeenten geven partijen aan dat het goed zou zijn als de gemeente het
voortouw neemt om jaarlijkse afspraken te maken over een integrale inzet aan deze doelgroepen.
3.

Strategisch: beleid en visieontwikkeling

Door veel geïnterviewden wordt aangegeven dat blijvend en gezamenlijk gesproken dient te worden
over beleid en visieontwikkeling als richtsnoer voor meerjarig handelen. Hierin passen onderwerpen als:
betaalbaarheid van de woningvoorraad en spreiding of concentratie van groepen, fysieke
basisinfrastructuur van de wijk en ontwikkeling van sociale infrastructuur in de wijk. Partijen uiten
waarschuwende woorden, maar ook bezorgdheid, over wat er gebeurt als zaken op hun beloop worden
gelaten en niet actief wordt gestuurd op leefbaarheid in wijken en gebieden.

5.2 Gemeente als regisseur
Het gaat bij zelfstandig wonen niet alleen om wonen, maar om de samenhang tussen wonen, zorg,
welzijn en participatie. Het zelfstandig wonen van doorstromers leidt, volgens veel geïnterviewden,
onvermijdelijk tot de behoefte aan regie. De doorstromers blijven immers (wellicht tijdelijk) behoefte
houden een integraal, afgestemd pakket van wonen, begeleiding en andere diensten. Zeker voor de
lage inkomens is regie noodzakelijk omdat zij afhankelijk zijn van een door de overheid gefinancierd
aanbod en er geen enkele partij is, naast de gemeente, die de bevoegdheden heeft naast wonen en
zorg ook de andere randvoorwaarden te kunnen regelen.
Regie betekent dus in eerste instantie dat de gemeente in de eigen organisatie de verschillende
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instrumenten en bevoegdheden op Wmo, wonen, inkomen en participatie afstemt. Diverse malen wordt
in interviews tussen de regels door opgemerkt dat gemeenten deze interne afstemming niet altijd op
orde hebben. Regie, ook die op de eigen interne organisatie, is gemakkelijker gezegd dan uitgevoerd.
Een gemeente is een meerkoppige samenwerkingspartner die wordt vertegenwoordigd door bestuur en
ambtenaren en op de achtergrond een gemeenteraad die het zorgvuldig verkregen
samenwerkingsresultaat kan afkeuren. Tegelijkertijd geven de meeste geïnterviewden aan dat een
succesvolle doorstroming van bewoners van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang alleen
mogelijk is wanneer gemeentelijk domeinen en partners op elkaar zijn afgestemd. Wil een gemeente
een optimaal externe samenwerking dan is een integrale afstemming met de eigen organisatie en de
eigen beleidscycli van belang.
Ook de eerder genoemde begrippen als monitoring en sturing op proces en inhoud zijn hierbij van
belang. Het vormgeven van een samenhangende aanpak, en deze regelmatig evalueren en bijsturen in
een plan-do-check-act cyclus kan bijdragen aan een succesvolle integrale aanpak.

5.3 Regietaken
In een adviesstudie voor de gemeente Delft14 zijn regietaken omschreven als:


Opgave afbakenen



Overzicht krijgen over de opgave



Beleidslijnen uitzetten voor de opgave



Organiseren van samenwerking



Verantwoording afleggen

In alle zeven bezochte gemeenten zijn de gemeente als financier van Beschermd Wonen en de
Maatschappelijke Opvang en de uitvoerende partijen met elkaar over het onderwerp van de
doorstroming in gesprek. In de meeste gemeenten worden acties ondernomen om inzicht te krijgen in
de vraag naar woningen vanuit Beschermd Wonen en de Maatschappelijke Opvang en de realisatie van
de doorstroming. Daarnaast zijn de meeste gemeenten bezig zich te bezinnen op de integrale
samenhang tussen beleidsterreinen (wonen, Wmo, inkomen, wijkvoorzieningen). De mate waarin zij
actief hun rol als regisseur oppakken bij de uitvoering verschilt. Een bezinning op wat de gemeente kan
en moet doen als regisseur, vindt op dit moment plaats in de meeste gemeenten. Het beeld dat naar
voren komt in de interviews, is dat gemeenten nog zoekende zijn in hun regierol (Zijn er knelpunten? Is
het nodig? Wat kan een gemeente doen?).

5.4 Conclusies proces
In de interviews verwoorden partijen organisatiewensen op drie niveaus:
1.

Operationele uitvoering: informeren en afstemmen

Oplossen van knelpunten in doorstroming begint met inzicht krijgen in de dagelijkse praktijk. In de
meeste gemeenten ontbreekt het aan centrale registratie van de behoefte aan doorstroming. Veel
geïnterviewden geven aan dat het goed zou zijn om lokaal overzicht en inzicht te krijgen. In een aantal
gemeenten is door partijen een procesafspraak gemaakt over hoe zij dit inzicht wel krijgen in de vraag
of de knelpunten hierin. Een aantal gemeenten heeft bijvoorbeeld een proces rond de toewijzing van de
woningen en de organisatie van de randvoorwaarden ingericht of is daarmee doende. Wanneer er
sprake is van een urgentie-/voorrangsregeling met een contingentafspraak voor deze doelgroep, is het
aantal een inschatting of een voortzetting van huidig beleid.
2.

Tactisch: afspraak over jaarinzet

In verschillende gemeenten wordt door lokale partijen aangegeven dat het goed zou zijn wanneer er
een integraal leveringspakket wordt afgesproken tussen gemeenten, zorgaanbieders en
woningcorporaties. In de meeste gemeenten geven partijen aan dat het goed zou zijn als de gemeente
het voortouw neemt om deze jaarlijkse afspraak te maken over een integrale inzet voor deze
doelgroepen.
3.

Strategisch: beleid en visieontwikkeling

Door veel gesprekspartners wordt aangegeven dat blijvend en gezamenlijk gesproken dient te worden
over beleid en visieontwikkeling voor deze doelgroep als richtsnoer voor meerjarig handelen. Hierin

_________
14

Werken aan regievoering, pag. 7, Partners+Propper (2014).
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passen onderwerpen als: betaalbaarheid van de woningvoorraad en spreiding of concentratie van
groepen, fysieke basisinfrastructuur van de wijk en ontwikkeling van sociale infrastructuur in de wijk.
Partijen uiten waarschuwende woorden, maar ook bezorgdheid, over wat er gebeurt als zaken op hun
beloop worden gelaten en niet actief wordt gestuurd op leefbaarheid in wijken en gebieden.
Gemeente als regisseur
Het gaat bij zelfstandig wonen niet alleen om wonen, maar om de samenhang tussen wonen, zorg,
welzijn en participatie. Het zelfstandig wonen van doorstromers leidt, volgens veel geïnterviewden,
onvermijdelijk tot de behoefte aan regie op ten eerste de afstemming van gemeentelijke domeinen en
de inzet van verschillende instrumenten en bevoegdheden op Wmo, wonen, inkomen en participatie.
Ten tweede dient er regie te zijn op de gezamenlijke inzet van lokale partners.
In de meeste gemeenten worden acties ondernomen om inzicht te krijgen in de vraag naar woningen
vanuit Beschermd Wonen en de Maatschappelijke Opvang en de realisatie van de doorstroming.
Daarnaast zijn de meeste gemeenten bezig zich te bezinnen op de integrale samenhang tussen
beleidsterreinen (wonen, Wmo, inkomen, wijkvoorzieningen). De mate waarin zij actief hun rol als
regisseur oppakken bij de uitvoering verschilt. In de meeste gemeenten vindt op dit moment een
bezinning op wat de gemeente kan en moet doen als regisseur (Zijn er knelpunten? Is het nodig? Wat
kan een gemeente doen?).
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6 Bevindingen
Dit praktijkgerichte onderzoek brengt de praktijk in zeven gemeenten van doorstroming uit het
Beschermd Wonen en de Maatschappelijke Opvang in beeld. De drie hoofdvragen waren leidend:
1.

Welke volumeafspraken zijn gemaakt in het kader van woonruimteverdeling en
prestatieafspraken voor doorstroming vanuit Beschermd Wonen en Maatschappelijke
Opvang?

2.

Welk tekort in de sociale woningvoorraad constateren gemeenten, corporaties en
zorgaanbieders bij de uitstroom uit het Beschermd Wonen en de Maatschappelijke
Opvang?

3.

Welke knelpunten ervaren gemeente, woningcorporatie, zorgaanbieders in de huisvesting
van doelgroepen die doorstromen vanuit Beschermd Wonen of de Maatschappelijke
Opvang? Daarnaast hebben we gekeken naar het lokale proces. De gesprekken met 21
lokale partijen leiden tot de volgende bevindingen.

In dit rapport zijn fricties beschreven vanuit drie invalshoeken:


Woningvraag



Woningaanbod en randvoorwaarden



Proces

Deze indeling volgt dit hoofdstuk eveneens.

6.1 Woningvraag
Vraagdruk
Niet in alle van de zeven onderzochte gemeenten wordt een grote vraagdruk op de sociale
huurwoningenmarkt ervaren. In een aantal gemeenten (Utrecht, Den Haag en Haarlem) echter wel. Dit
wordt tevens bevestigd door de lange wachttijden van alle woningzoekenden voor een sociale
huurwoning. Voor de doorstromers die geen gebruik maken van de voorrangsregeling, gelden daarmee
dezelfde wachttijden.
In de Staat van de volkshuisvesting15 is te lezen dat in de prijsstelling van de woningen van corporaties
een verschuiving optrad. Het aantal goedkope woningen nam af, het aantal duurdere woningen tussen
de aftoppingsgrens en de liberalisatiegrens nam toe. Dit beeld geeft een deel van de verklaring op de
toenemende vraagdruk op de goedkope woningvoorraad, zeker waar al sprake was van een
gespannen woningmarkt.
Uit de Voornemens Volkshuisvestelijke prestaties corporaties 2016 - 2020 blijkt uit de samenstelling van
de voorgenomen nieuwbouw naar prijsklasse dat corporaties zich de komende jaren in toenemende
mate richten op betaalbare huurwoningen met een huur tot de aftoppingsgrens. In de jongste
prognoses voor 2016 - 2020 wordt 56 procent van de nieuwbouw goedkoop of betaalbaar. Dit is een
verbetering ten opzichte van de vorige prognose, waarin dit aandeel 34 procent bedroeg.16

_________
15

Staat van de volkshuisvesting, april 2016.

16

Brief Voornemens Volkshuisvestelijke prestaties corporaties 2016 - 2020, 1 juli 2016.
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De GGZ-zorgaanbieders voelen een gebrek aan doorstroming naar sociale huurwoningen vaak als
eerste. Zij geven in de interviews daarmee ook vaak het duidelijkst dit woningtekort aan. Deze
vraagdruk wordt niet altijd bevestigd door de andere partijen, gemeente en woningcorporatie. Deze
partijen wijzen erop dat het jaarlijkse contingent woningen niet helemaal wordt opgemaakt.
Zorgaanbieders geven aan dat zij, wanneer de contingent afspraken geen ruimte meer hebben, geen
cliënten aanmelden.
Uitstroomvraag
De uitstroomwoningvraag van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang kan niet eenvoudig op
basis van een doorstroomcijfer worden beantwoord. In de praktijk wordt de vraagdruk bepaald door
beleidsafspraken over:


De visie op wonen van mensen met psychische beperkingen
(gestippeld/geclusterd/spreiding);



De verwachte en/of gewenste uitstroom vanuit Beschermd Wonen en Maatschappelijke
Opvang (afbakening doelgroep en bepaling capaciteit);



Afspraken over reductie en afbouw intramurale klinische capaciteit (instroom en druk op
Beschermd Wonen).

We zien in de praktijk dat het gesprek over deze samenhang tussen de lokale partijen nog maar net op
gang is gekomen. Afspraken over uitstroom zijn vaak nog maar mondjesmaat gemaakt. Hierdoor
ontbreekt een gedeeld inzicht op de totale vraag van de jaarlijkse doorstroomgroep uit het Beschermd
Wonen en de Maatschappelijke Opvang.
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Registratie vraag
In geen van de zeven gemeenten is op dit moment een centrale, gemeentelijke registratie van de vraag
van doorstromers uit het Beschermd Wonen en de Maatschappelijke Opvang naar een sociale
huurwoning. Voor de duiding van het vraagstuk en als basis voor een jaarlijkse ‘afsprakenset’ is dit van
grote meerwaarde.
In alle gemeenten is een afspraak gemaakt over de reservering van een hoeveelheid sociale
huurwoningen voor een deel van de doorstromers (urgentieregeling), buiten de reguliere
woonverdeelprocedure. Deze voorrangsregeling is echter in slechts drie gemeenten bedoeld voor alle
doorstromers. In de meeste onderzochte gemeenten registreren doorstromers zich eveneens als
reguliere woningzoekenden.
Samenvattend:


Daar waar algemene vraagdruk op de sociale woningmarkt is, is eveneens sprake van
vraagdruk door doorstromers vanuit het Beschermd Wonen en de Maatschappelijke Opvang.
Partijen constateren in alle gemeenten vraagdruk op goedkope huurwoningen;



Om kwantitatief inzicht te hebben in de uitstroom-woningvraag is een registratie of monitoring
van de vraag van doorstromers uit het Beschermd Wonen en de Maatschappelijke Opvang
naar een sociale huurwoning noodzakelijk. Voor de duiding van het vraagstuk en als basis
voor een jaarlijkse ‘afsprakenset’ is dit van grote meerwaarde. Deze registratie of monitoring
op de gehele doorstroomgroep ontbreekt nu in de meeste gemeenten;



Daarbij is het beleid van de gemeente met betrekking tot Beschermd Wonen en
Maatschappelijke Opvang noodzakelijk. De meeste gemeenten stimuleren zelfstandig wonen
van doorstromers waardoor de capaciteit van Beschermd Wonen kan afnemen;



Daarnaast is de regionale visie op de reductie en afbouw van de intramurale capaciteit
(wel/niet beperken instroom?) hierbij van grote invloed. Deze samenhang in beleid en
capaciteit en de invloed hierop op het domein wonen of andere domeinen, wordt door de
meeste regio’s nog niet vanuit integrale samenhang opgepakt.

6.2 Woningaanbod en randvoorwaarden
Woningaanbod
Er wordt een tekort gesignaleerd aan betaalbare, goedkope woningen, niet alleen voor deze
doelgroep(en), maar voor iedereen met een inkomen op sociaal minimum die een betaalbare woning
zoekt. Om een adequate doorstroom te krijgen, is dit een belangrijk knelpunt dat opgelost moet worden.
Alle geïnterviewden zien een vraagdruk op het laagste prijssegment in de sociale huur voorraad. Ze
vrezen bovendien voor een concentratie van doorstromers in complexen en sociaal zwakkere buurten.
Vaak wegen corporaties en zorgaanbieders zelf af waar doorstromers een woning krijgen toegewezen.
Er is meestal geen sprake van een actief spreidingsbeleid. Het verdelingsvraagstuk, hoe zorg je voor de
gewenste spreiding over wijken, is hiermee een belangrijk punt, en hiermee samenhangend is het een
zoektocht naar “individueel in de wijk” versus “categorale clustering”.
Voorts wordt vaak de betaalbaarheid van de huur benoemd.


Of gemeenten wat aan de betaalbaarheid van woningen willen doen, is een politieke
afweging en een onderhandeling tussen gemeente en corporatie. Of zoals een geïnterviewde
het uitdrukte: “Is de huur te hoog, of het inkomen te laag?”



Ook de financiën bezien vanuit de cliënt wordt hierbij in meerdere opzichten als
belemmerende factor benoemd, met name de schuldenproblematiek in relatie tot
woningtoewijzing.

Inhoud, organisatie en afstemming op collectieve randvoorwaarden
Hoe om te gaan met aanbod dat niet individueel kan worden geboden zoals inloop, ontmoeting en de
beschikbaarheid van een medewerker? Het gesprek en de afweging over het gewenste algemene
uitrustingsniveau van de wijk en de organisatie ervan staat in de meeste gemeenten nog in de
kinderschoenen. Zorgaanbieders wensen vaak een bepaalde mate van clustering van cliënten vanwege
de organisatorische mogelijkheid van ondersteunende voorzieningen, zoals inloop of dagelijkse
ondersteuning.
De wens op afgestemd aanbod geldt evenzeer voor de gewenste samenhang in het behandelaanbod
dat gefinancierd wordt door de zorgverzekeraar. Geïnterviewden pleiten voor snel en flexibel aanbod
aan de cliënt (zowel Wmo-, als zorgverzekeringszorg) of tijdelijke opname bij crisis of calamiteit.
Het gesprek met zorgverzekeraars over samenhang in voorzieningen staat in sommige gemeenten op
de agenda, maar heeft in de meeste gevallen nog niet tot een gezamenlijke visie en uitvoeringsagenda
geleid.
Randvoorwaarden
Een succesvolle ‘zachte landing’ in de wijk hangt af van een scala aan randvoorwaarden. Door alle
partijen worden hierbij genoemd: begeleiding, dagbesteding, inkomen, aandacht voor het voorkomen
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van eenzaamheid en de opbouw van een goed sociaal netwerk, vroegtijdige signalering en het flexibel
kunnen op- en afschalen van begeleiding Wmo en behandeling (Zorgverzekeringswet) van belang. Bij
de uitvoering hiervan zoeken partijen nog naar een passende ordening. Er is behoefte aan een
evenwichtige set van randvoorwaarden en aanpakken, zowel gericht op de betreffende individuele
cliënt/bewoners als op de omwonenden en de wijk om het zelfstandig wonen van doorstromers te
ondersteunen.
Daarbij is sprake van een inhoudelijke zoektocht tussen “individueel in de wijk” versus “categorale
clustering”. Kan iedere doorstromer wonen in een eigen zelfstandige woning in de wijk of is het beter als
hij deel uitmaakt van een gemeenschappelijke woonvorm? Kan overal 24-uurs begeleiding geboden
worden? Hoe kan het beste menging in de wijk plaatsvinden? Kan er een vorm van buurtmanagement
worden ontwikkeld? Hoe maken we een goede verbinding met informele hulp? Lokale partijen
experimenteren bijvoorbeeld met studentenhuisvesting waarbij op iedere etage ook een doorstromer
wordt gehuisvest.
In deze afweging past eveneens de afweging over de voorliggende sociale en fysieke infrastructuur van
de wijk. Wat is een passende ordening van generalistische en meer specifiek of specialistisch aanbod
en de samenhang tussen Wmo-gefinancierde hulp en zorg gefinancierd door zorgverzekering of Wet
langdurige zorg.
Er is voor deze groep doorstromers nog geen sprake van een aantal uitgekristalliseerde en beschreven
gemeentelijke strategieën van aanpak en ordening van de gewenste randvoorwaarden.
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Samenvattend:


Er wordt vraagdruk op het laagste prijssegment in de sociale huurvoorraad gesignaleerd.
Daarmee zijn de betaalbaarheid van de woning in combinatie met de financiële situatie van
de individuele bewoner en de financiering van wijkvoorzieningen belangrijk issues.



Men vreest sociale segregatie in complexen, buurten en wijken. Er is meestal geen sprake
van een actief spreidingsbeleid. Hiermee wordt het verdelingsvraagstuk, hoe zorg je voor de
gewenste spreiding over wijken, geadresseerd.



Hiermee samenhangend is het een zoektocht naar “individueel in de wijk” versus “categorale
clustering”.

Randvoorwaarden


Er is behoefte aan gezamenlijk beleid op de noodzakelijke randvoorwaarden, zowel gericht op de
betreffende individuele cliënt/bewoners als op de omwonenden en de wijk om het zelfstandig
wonen van doorstromers te ondersteunen. Het meest genoemd zijn:
o Bewoner


Integrale aanpak uitvoering en nabij aanspreekpersoon



Het bieden van voldoende begeleiding



het (tijdelijk) kunnen op- en afschalen van begeleiding



Dagactiviteit en -structurering



Aandacht voor voldoende sociaal netwerk



Beheer budget en schuldhulpverlening.

o Omwonenden/wijk


De concentratie van kwetsbare bewoners in bepaalde wijken



Aandacht voor communicatie en draagkracht van en in de wijk

6.3 Proces
Er is sprake van een organisatorische zoektocht hoe de regie dient plaats te vinden op de afstemming
van de partijen in uitvoering. Kwetsbare groepen in de wijken vragen een nieuwe afstemming tussen
partijen die wonen en zorg bieden. Wil de transitie van de langdurige zorg slagen dan is procesregie
nodig op deze organisatorische afstemming tussen de verschillende domeinen en partijen van wonen,
zorg en inkomen.
Het gaat dan over:


Formuleren van de opgave en de gewenste strategie



Formuleren en uitzetten van de gewenste beleidslijnen



Formuleren van de inzet van of de opdracht aan iedere partij



Toezien op en monitoring van de uitvoering

Door alle partijen wordt het belang onderschreven om samen te werken. Gezamenlijk doorpakken is
niet altijd het geval. Er is verschil in visie, maar ook hebben zorgaanbieders en woningcorporatie
verschillende verantwoordelijkheden. Lokale partijen pleiten daarom vaak voor regie op met name
tactisch en strategisch niveau en stellen dat de gemeente de meeste bevoegdheden heeft deze regie
op te pakken (prestatieafspraken wonen, huisvestingsverordening, inkomens-/schuldenbeheer, Wmoinzet en voorliggende wijkvoorzieningen).

49

50

7 Aanbevelingen
Zelfstandig wonen van zorgdoelgroepen gaat vaak niet vanzelf. Naast een woning zijn andere zaken als
begeleiding en budgetbeheer nodig. Deze diensten worden door verschillende partijen geleverd en
moeten ten behoeve van de bewoner, op elkaar worden afgestemd. Hoe geef je op een goede manier
vorm aan deze afstemming en de samenwerking die hiervoor nodig is? Dat is een zoektocht voor
partijen als een woningcorporatie, GGZ-aanbieder en de gemeente.
In de interviews verwoorden de meeste gemeenten geen actief afbouwbeleid van Beschermd Wonen
en Maatschappelijke Opvang te hanteren. Hierdoor zou je kunnen stellen dat het doorstroomprobleem
niet zozeer een specifiek probleem van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang is, maar
eerder een uiting is van een algemeen knelpunt, namelijk een grote vraagdruk op de sociale
woningvoorraad. De meeste GGZ-zorgaanbieders bereiden steeds vaker bewoners van Beschermd
Wonen voor op, misschien nog in een verre toekomst, zelfstandig wonen. Zonder deze doorstroming
kunnen er immers geen nieuwe klanten worden opgenomen. Naast de doelgroep zelf, ervaren de GGZzorgaanbieders als eerste partij de gevolgen van een stokkende doorstroming naar de woningmarkt. Zij
constateren een tekort aan beschikbare woningen. Zij geven dit dan ook het meest aan in de interviews.
Woningcorporaties en gemeenten zijn het vaak niet (volledig) eens met deze constatering omdat dit,
naar hun mening, nog onvoldoende gekwantificeerd is. In de helft van de gemeenten is voor de
doorstroomkandidaten een speciaal contingent woningen gereserveerd, een aantal keren wordt erop
gewezen dat dit contingent niet volledig wordt benut. Er wordt ook veel discussie gevoerd over dit
contingent: voor wie is dit bestemd, wanneer maak je er gebruik van, worden alleen slechte woningen
op de mindere locaties binnen dit contingent aangeboden?
Alle partijen constateren een tekort aan goedkope huurwoningen op de woningmarkt. Voorts worden er
knelpunten ervaren in de bepaling van randvoorwaarden in de wijk, de ontwikkeling van een visie op de
leefbaarheid in de wijk, de organisatie en de aanwezigheid van benodigde randvoorwaarden en wie
toeziet op naleving van afspraken als het niet goed gaat.
De aanbevelingen in dit hoofdstuk zijn, conform de in dit rapport gebruikte indeling opgebouwd, en zijn
bedoel voor lokale partijen.

7.1 Vormgeven aan de Inclusieve stad en gemeente
De doorstroming van bewoners uit Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen naar de sociale
huurwoningvoorraad is een klassiek voorbeeld voor de afstemming die nodig is tussen wonen, welzijn
en zorg. Afstemming is nodig op beleid en inhoud maar ook op de uitvoering ervan, het proces. Op
beide regietaken zal een gemeente een positie moeten bepalen als de partij die verantwoordelijk is voor
een goede ondersteuning van thuiswonende mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Door
haar wettelijke bevoegdheden kan een gemeente als opdrachtgever kaders opstellen voor een goede
afstemming op het domein van wonen, maar ook op het domein van de Wmo. De eerste stap hierin is
de definiëring van de vraag van doorstromers op wonen maar ook op andere domeinen.
Beleid bepalen doet een gemeente niet op zichzelf, alhoewel ook interne afstemming tussen
gemeentelijke diensten een belangrijke randvoorwaarde is, maar in gesprek en met raadpleging van
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lokaal werkzame woningcorporaties, zorgpartijen en zorgverzekeraar als medefinancier. Daarmee
komen we bij de essentie van het eerste deel van de aanbevelingen.

7.2 Organiseer een proces voor samenwerking
Wil een gemeente kunnen sturen op samenhang van aanbod van en tussen partijen aan de groep
doorstromers, dan zal zij ten eerste inzicht moeten hebben in de uitvoering en de knelpunten hierin en
ten tweede de gewenste randvoorwaarden dienen te benoemen.
Om de doorstroming vanuit Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen vlot te laten verlopen, is
het aan te bevelen in iedere gemeente een proces in te richten dat voldoet aan de volgende
voorwaarden:
-

Ontwikkel een vorm van vraagregistratie en vraagrealisatie op gemeentelijk niveau;

-

Laat de uitstroom uit het Beschermd Wonen en de Maatschappelijke Opvang een apart
onderdeel zijn van de woonvisie;

-

Formuleer de jaarlijkse inzet op wonen en overige noodzakelijke voorwaarden, onder meer in
begeleiding, schuldhulpverlening en budgetbeheer;

-

Maak afspraken over de uitvoering van deze inzet;

-

Maak afspraken over afhandeling van conflicten of niet naleven van afspraken van uitvoerende
partijen;

-

Monitor knelpunten in vraag en realisatie;

-

Stel op basis hiervan de uitvoering bij.
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In de meeste gemeenten is sprake van een vorm van afstemming en een afspraak over de jaarlijkse
inzet van woningen. Dit leidt tot een schriftelijke overeenkomst, maar meestal niet tot de inrichting van
een overlegstructuur waarin de inhoud van de uitvoering gevolgd blijft. Wanneer niet actief regisserend
wordt gestuurd op naleving en bijstelling van jaarlijkse afspraken dan ontstaat bij partijen geen
gemeenschappelijk inzicht en afstemming op de uitvoering. Geen enkele samenwerking kan zonder
overleg en spelregels, dat geldt evenzeer voor de gezamenlijke inzet voor deze doelgroep. In dit
overleg kan aan de orde zijn hoe de doorstroming en knelpunten gemonitord worden. Is er bijvoorbeeld
behoefte aan een registratie van wachtende doorstromers? Is er voldoende inzicht in kwantitatieve
vraag naar woningen? Inzicht in de vraag naar woningen en het volgen van knelpunten is de eerste
noodzakelijke voorwaarde om te komen tot goede, concrete, lokale afspraken.
De wijze van inrichting en de intensiteit van het overleg zal per gemeente verschillen. Dit is afhankelijk
van schaalgrootte, de wens tot uitbesteden aan een onafhankelijke partij en de mate waarin knelpunten
worden ervaren. Gemeenten verschillen en organisatiewijzen dus ook. Een gemeente kan kiezen om
de uitvoering van de toewijzing van alle doorstromers te organiseren (Apeldoorn). Of ervoor kiezen om
de uitvoering op een afstand te volgen en uitsluitend bij knelpunten of conflicten overleg te willen
(Dordrecht). Er kan tot slot worden gekozen voor een uitbesteding van het geheel aan een derde partij
(Utrecht).
Kern van de regie is dat zicht wordt verkregen op aantallen, behoefte en knelpunten en dat in de
beleidscyclus deze monitoring leidt tot herijking van het proces en beleid. Een bijzonder punt van
aandacht is daarbij de afstemming met de zorgverzekeraar. Cliënten zijn gebaat bij een snelle op- en
afschaling van behandeling, flexibele opvang of tijdelijke opname (Zvw) of tijdelijk Beschermd Wonen
als het thuis even niet meer gaat.

7.3 Definieer de vraag van doorstromers: formuleer de
randvoorwaarden voor doorstromers
De VNG-commissie Dannenberg adviseerde gemeenten over welke doelgroepen kunnen doorstromen
uit het Beschermd Wonen en welke randvoorwaarden voor deze mensen wenselijk zijn in de
ondersteuning van het dagelijkse leven. Gezien de overlapping van doelgroepen in de
Maatschappelijke Opvang zullen de benoemde wenselijke randvoorwaarden ook voor hen van
toepassing zijn.
Het is aan iedere gemeente te bepalen of zij dit advies volgt of een eigen lijn, in samenspraak met haar
lokale partners, hanteert in de vaststelling van het noodzakelijke voorzieningenniveau voor deze
doelgroepen. Hoe zij komen tot een integrale aanpak waarbij cliënt centraal staat, en ‘levensbreed’ naar
vraag van cliënt wordt gekeken. In dit onderzoek wordt geconstateerd dat deze discussie nog in de
kinderschoenen staat. Het is aan te bevelen in iedere gemeente vast te stellen wat de minimale
randvoorwaarden zijn voor de ondersteuning van groepen die zelfstandig wonen. Het is voorts aan te
bevelen deze randvoorwaarden te borgen in het eigen beleid op de domeinen wonen, Wmo en inkomen
(bijvoorbeeld in arrangementen). Tot slot is het aan te bevelen ook te bespreken hoe de
randvoorwaarden kunnen worden gerealiseerd. Daarbij is de vraag aan de orde hoe knelpunten kunnen
worden opgelost in de vorm van bijvoorbeeld financiering en organisatie van bereikbaarheidsdiensten,
inloop of activiteiten.

7.4 Ontwikkel een strategische visie op de Inclusieve Stad
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Het Aanjaagteam BZK/VWS Langer Zelfstandig Wonen constateerde in haar advies (mei 2016) dat een
gemeentelijke, lange termijn woonzorgvisie in iedere gemeente nodig is, als richtsnoer voor eigen
handelen en dat van lokale partijen.
Verschillende steden houden zich nu bezig met de ontwikkeling van een visie op de Inclusieve Stad. In
veel interviews voor dit onderzoek uiten lokale partijen zorgen over leefbaarheid en concentratie van
doelgroepen. Dit zijn thema’s die horen bij een visie op de gemeente als woongebied voor mensen die
minder zelfredzaam zijn. Over veel onderwerpen is uiteindelijk politieke besluitvorming nodig om actie
te ondernemen. Het gaat over de verdeling van schaarse zaken als woningen, budget en uren. Maar
het gaat er ook om dat partijen van diverse domeinen gelijkluidend beleid voor doelgroepen ontwikkelen
en investeren in gebieden, in nieuw vastgoed of bestaand vastgoed en wijkvoorzieningen.
Wil een gemeente het handelen van lokale partijen sturen en kaders bieden voor investeringen in de
toekomst, dan is het aan te bevelen een langetermijnvisie op wonen en zorg te ontwikkelen. In deze
strategische visie passen afwegingen over de opbouw van een wijk, afwegingen over sociaal kapitaal
en draagkracht in de wijk.
Tijdens de interviews voor dit onderzoek zijn veel zorgen geuit, maar is ook ambitie getoond en wil tot
samenwerking. De transitie is in gang, de intramurale capaciteit wordt zoetjesaan voor een deel
afgebouwd. Het is belangrijk dat de systeemverantwoordelijke, de gemeente, de procesregie oppakt.
Wij hebben ambtenaren gesproken die zich daarvan in toenemende mate bewust zijn. Het is zaak dat
bestuurders en gemeenteraad hen hierin ondersteunen.
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8 Bijlagen
8.1 Samenvatting interviews zeven gemeenten
In de bijlage een algemeen beeld per gemeente op de woningmarkten en de visie op het Beschermd
Wonen. Voorts is per gemeente in beeld gebracht op welke wijze zij het overleg over de
woningtoewijzing aan doorstromers hebben vormgegeven. Elke beschrijving somt ten slotte de
knelpunten op die partijen bij de doorstroming ervaren.

8.2 Den Haag
Volumeafspraken


De gemeente heeft afspraken gemaakt in de prestatieafspraken over toewijzingen aan de
doelgroep van begeleid wonen. Het gaat om circa 275 woningen per jaar, vastgelegd in
convenanten tussen de clusters (maatschappelijke opvang, GGZ, ex verslaafden, exgedetineerden en zorgjongeren) en de corporaties. Onder de toewijzingsregeling valt een deel
van de doorstromers uit Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang.
Woningcorporaties en zorginstellingen hebben onderlinge convenantafspraken over het aantal
kandidaten per cluster. Het gaat om circa 275 woningen per jaar.
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Tekort


Algemeen sprake van schaarste op de woningmarkt zowel kwantitatief als kwalitatief
(goedkope segment).



Onduidelijkheid over de kwantitatieve vraag van doorstromers, geen centrale registratie.

Proces


Doorstroming is met name kwestie van afstemming tussen woningcorporaties en
zorgaanbieders.



Voorzichtige initiatieven voor meer bestuurlijke en beleidsmatige afstemming op dit thema
tussen de belangrijkste stakeholders



Wens centraal afspraken te maken over de verdeling van woningen om te voorkomen dat
zorgaanbieders moeten ‘shoppen’ bij woningcorporaties. In 2016 volgt nieuwe
raamovereenkomst tussen zorgpartijen, gemeente en corporaties. Onder meer afspraken
gemaakt over de toewijzingsprocedure in het kader van de urgentieregeling en welke
doelgroepen eronder vallen. Ook wordt daarin de ambulante begeleiding door de sociale
wijkzorgteams meegenomen.



Op dit moment worden in Den Haag onder meer de volgende huur- en
samenwerkingsovereenkomsten toegepast:
•

Housing First (25 woningen per jaar).

•

First Step (4 gelabelde woningen voor jongeren binnen de voorraad van Haag
Wonen. Het huurcontract staat op naam van de zorginstelling. De jongeren mogen
een jaar in de woning wonen met ambulante begeleiding).

•

Omklapcontracten (reguliere woningen binnen het woonruimteverdeelsysteem. Het
contract wordt in eerste instantie op naam gezet van de zorginstelling).

Knelpunten


Zorgaanbieder constateert knelpunten in de convenantafspraken over doorstroming: te laag
aantal woningen, corporaties stellen te hoge eisen bijvoorbeeld schuldenvrij en garantstelling
zorginstelling bij overlast huurder. Dit dwingt de zorgaanbieders om naar alternatieve routes te
zoeken. Dit sluit niet aan bij de ambitie van vermaatschappelijking.



Wens van lokale partijen dat de gemeente een duidelijke positie inneemt als procesregisseur
en centrale afspraken maakt over de positie van huurders met een betalingsregeling en de
randvoorwaarden die nodig zijn om zelfstandig wonen mogelijk te maken zoals begeleiding.

8.3 Utrecht
Volume afspraken


De gemeente maakt contingent afspraken met zowel woningcorporaties als zorgaanbieders. In
de prestatieafspraken wordt een jaarlijks aantal woningen afgesproken voor toewijzing aan
bijzondere doelgroepen. Totaal gaat het om 30 procent van het aantal vrijgekomen sociale
huurwoningen in het jaar ervoor, waarvan 10 procent bestemd is voor de uitstroom uit
Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Het aantal fluctueert per jaar maar ligt
gemiddeld tussen de 240 en 260 woningen per jaar.

Tekort


Grote vraagdruk op hele sociale woningvoorraad.



De gemeente verwacht dat het tekort aan goedkope sociale huurwoningen op macroniveau in
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toenemende mate problematisch wordt. Hierop anticiperend heeft de gemeente in de
prestatieafspraken vastgelegd dat de corporaties tot 2019 1.500 sociale huurwoningen
bijbouwen, deels in het goedkoopste segment. Op verzoek van de woningcorporaties is een
motie aangenomen waarin het Utrechts College heeft aangegeven zich te zullen inspannen
om extra locaties te zoeken voor nog meer woningen. Verder maakt de gemeente afspraken
met partijen over het omkatten van kantoorpanden naar woningen voor studenten,
statushouders en GGZ-doelgroepen. Hierbij gaat het om 2 x 200 woningen tot 2017.
Proces


Gemeente is regisseur en onderhoudt nauw contact met de betrokken zorgorganisaties en
sociale huisvesters.



De toewijzingsprocedure voor GGZ-doelgroepen verloopt via Het Vierde Huis. Als onderdeel
van Woningnet is Het Vierde Huis de doorverwijzende instantie die alle bijzondere
aanmeldingen organiseert.



Woningcorporaties en zorgorganisaties maken contingent afspraken over het aantal
kandidaten per zorginstelling. Stichting Beter Wonen onderhandelt namens de
zorginstellingen.



In Utrecht zijn de volgende huur- en samenwerkingsovereenkomsten bekend:
o

Omklapcontracten

o

Drie-partijenovereenkomsten

o

Tussenwoonvormen zijn op dit moment in ontwikkeling



Voorbeeld is het principe Housing First.

Knelpunten


Generiek tekort aan (goedkope) sociale huurwoningen en oplopende wachttijd.



Concentratie kwetsbare groepen in een beperkt aantal wijken en buurten.



De woningcorporatie constateert een toenemende mate van kwetsbaarheid van zelfstandig
wonende zorgdoelgroepen in de sociale huurwoningvoorraad.



De zorgorganisaties geven aan meer kandidaten beschikbaar te hebben dan zij binnen de
convenantafspraak kunnen aanmelden.

8.4 Leeuwarden
Volumeafspraken


Het grootste deel van de woningzoekenden uit de Beschermd Wonen-voorziening volgt de
reguliere procedure: aanmelding en inschrijving bij woningcorporatie, actief zoeken.



Contingentafspraak van zeventig woningen voor urgentieregeling bijzondere doelgroepen (vier
Housing First).

Tekort


Geen grote vraagdruk.



Langere wachttijd bij betere woning, in betere buurt.



Er is geen centrale registratie van de totale behoefte aan zelfstandige woningen voor GGZdoelgroepen uit Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang.
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Proces


Basis afspraken over urgentieregeling gekoppeld aan randvoorwaarden.



Urgenties kunnen alleen worden aangemeld via een vastgelegde lijst van tien GGZinstellingen. De aanmeldende instelling screent vooraf of de kandidaat voldoet aan de criteria
voor urgentie. Zorgaanbieder biedt ‘Woonscholing’.



Voor kandidaten van de urgentieregeling bijzondere doelgroepen geldt een huurcontract en
een woonkansenovereenkomst ambulante begeleiding van de opvanginstelling en
budgetbeheer, huurbetaling en regeling (huur)schulden.



Garantie bij overlast: begeleiding binnen 24 uur.



Afspraken dag- en weekbesteding.



Geen tripartiete regie op doorstroom proces.



Corporatie pleit voor regie en meerjarige verbinding tussen diverse domeinen en partijen. De
gemeente zou die regierol vanwege de mogelijkheid diverse instrumenten in te zetten, dienen
op te pakken.

Knelpunten


Concentratie in wijken.



Afstemming en regie over gewenste randvoorwaarden (begeleiding, dagbesteding, inloop,
tijdelijke opvang).



Zorgaanbieder ziet instroom Beschermd Wonen van nog niet uitbehandelde cliënten door de
verkorte klinische behandeltrajecten. Cliënten hebben langer tijd nodig voor stabilisatie en dus
doorstroming.



WoonFriesland constateert dat door de extramuralisering een groep mensen zelfstandig gaat
wonen die daartoe niet of minder in staat is. Ook mensen met een verstandelijke beperking.

Bijvoorbeeld om zelfstandig de huur te betalen, de eigen tuin en het huis te onderhouden en
geen overlast te veroorzaken of gevaar vormen voor zichzelf of de buurt.


Om die reden pleit de woningcorporatie voor gezamenlijk beleid/actie: welke vormen van
begeleiding op afroep mogelijk zijn in buurten, of het mogelijk is een steunpunt/inloop of
tijdelijke opvang in de nabijheid te bieden.

8.5 Apeldoorn
Volumeafspraken


De gemeente heeft in de prestatieafspraken met de woningcorporaties vastgelegd dat 100 van
de mutaties per jaar moeten worden toegewezen aan GGZ-doelgroepen uit Beschermd
Wonen en Maatschappelijke Opvang.

Tekort


De gemeente Apeldoorn constateert geen wezenlijk tekort in de sociale woningvoorraad.



Wel constateren alle partijen een grote vraagdruk op het aantal goedkope woningen door de
combinatie van vraag vanuit de categorie bijzondere doelgroepen en de landelijke taakstelling
voor de huisvesting van statushouders. De gemeente heeft geen exacte afspraken gemaakt
over de jaarlijkse uitstroom uit Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Op basis van
het beleid dat cliënten zoveel mogelijk in staat gesteld worden om zelfstandig te wonen, heeft
ze een schatting gemaakt van een behoefte aan 100 woningen per jaar.

58

De gemeente streeft naar ‘gewoon’ wonen in de wijk, ook voor GGZ-doelgroepen. Daartoe werkt
de gemeente Apeldoorn al vijf jaar aan het beleid van Ontmoetingsplekken in de wijk.
Proces


In Apeldoorn is voor een ‘zachte landing’ van doorstromers in de wijk, een Opstapcommissie
als organiserend orgaan afgesproken door 18 organisaties. Deze opstapcommissie zorgt dat
alle randvoorwaarden (begeleiding, inkomen) goed zijn ingevuld. Bovendien zorgt de
commissie voor een evenwichtige en doordachte spreiding van doelgroepen over wijken;



In Apeldoorn zijn door gemeente, woningcorporaties en zorgaanbieders afspraken gemaakt
over een gezamenlijk, afgestemd aanbod (arrangement) en werkwijze voor de
‘ambulantisering’ van onder meer de doorstromers uit Beschermd Wonen en Maatschappelijke
Opvang. Er is een aantal arrangementen opgesteld met afspraken over de inhoud van
begeleidend aanbod bij zelfstandig wonen, inzet en garantie van de drie partijen en de
organisatie van de uitvoering.



De arrangementen zijn: Opstapwoning, Housing First, Kamers met Kansen.



Afspraken gaan onder meer over: aantal woningen, verplichte begeleiding en zorg, inkomen
en huurbetaling, periode van gekoppelde huurovereenkomst, garantie op terugkeer.

Knelpunten


De gemeente maakt zich zorgen over de concentratie van bijzondere doelgroepen in een
aantal wijken en buurten. Verder wil de gemeente voldoende crisisplekken beschikbaar stellen
voor noodsituaties. Complicerende factor is dat de partijen vanuit verschillende
financieringsstromen worden bekostigd. De gemeente is hierover in overleg met
zorgverzekeraar/zorgkantoor Zilveren Kruis.



De zorgaanbieder vreest voor te eenzijdige focus op het voorkomen van overlast en
huurachterstanden en pleit voor belangenafweging klager en cliënt en buurtmanagement en
bemiddeling. De zorgaanbieder pleit eveneens voor aandacht voor wijkomgeving en
wijkvoorzieningen ter voorkoming van isolement en eenzaamheid.

8.6 Haarlem
Volume afspraken


De gemeente Haarlem heeft voor de regio Zuid-Kennemerland een contingent-afspraak met
de woningbouwcorporaties voor 52 woningen per jaar. De IJmond gemeenten hebben een
eigen regeling afgesproken met corporaties. De partijen constateren dat de contingenten
regeling op dit moment niet volledig wordt uitgenut.

Tekort


De gemeente Haarlem wil Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen steeds meer gaan
inzetten als tijdelijke voorziening. Housing First zou de nieuwe maat kunnen worden. Geen
wooncarrière volgens het woonladderprincipe waarbij de cliënt via de Maatschappelijke
Opvang en Beschermd Wonen stapsgewijs toewerkt naar een zelfstandige woning maar
cliënten direct een eigen woning aanbieden met ambulante begeleiding. Er is discussie of het
huurcontract direct op naam van de cliënt kan worden gezet en niet zoals binnen de contingent
regeling gebruikelijk is, eerst op naam van de zorginstelling.



De gemeente krijgt signalen van de zorginstellingen dat de uitstroom stagneert door een tekort
aan goedkope sociale huurwoningen. De gemeente is daarom voornemens om de komende
tijd de uitputting van de contingentregeling te analyseren. De corporatie geeft aan dat de
zorgorganisaties veel cliënten aanmelden buiten de contingentregeling om. Bovendien bestaat
het vermoeden dat de zorginstellingen hun cliënten bij meerdere corporaties aanbieden:
‘shoppen’. Dit vertekent de kwantitatieve vraag van deze groep.



De gemeente onderzoekt of de wijkteams moeten worden versterkt met GGZ-expertise.



Uitstroom bevorderen: contingentregeling, transformeren intramuraal bezit en ondersteunen
woon-zorg combinaties.

Proces


De gemeente is voornemens om de inkoopcontracten te verlengen tot eind 2017. In 2018 zal
een nieuwe inkoopronde plaatsvinden op basis van nieuwe beleidskaders. Hierop anticiperend
is de gemeente afgelopen oktober gestart met een meerjarig visietraject gericht op de
toekomst. Bedoeling is om hierin zowel Beschermd Wonen als Maatschappelijke Opvang op te
nemen. Op het moment van de interviews waren de partijen nog volop met elkaar gesprek.
Vaststelling van het meerjarenbeleidskader staat gepland in september 2016.



Nadruk ligt op dit moment op instroom beperken en uitstroom bevorderen.



De gemeente vindt het belangrijk dat er voldoende ambulante begeleiding beschikbaar blijft
voor zelfstandig wonende GGZ-cliënten. Op het moment van de interviews is gekozen om die
zorg in te kopen bij de zorginstellingen. De gemeente onderzoekt of de sociale wijkteams
moeten worden versterkt met GGZ-expertise. Voor een deel gaat het om dezelfde instellingen
die de intramurale zorg leverden.
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Knelpunten


Algemeen geeft de gemeente aan dat er goed overleg is tussen partijen in de gemeente. De
partijen zijn open over hun wensen en behoeften en bereid elkaar tegemoet te komen. De
gemeente heeft er daarom vertrouwen in dat de partijen erin slagen om tot oplossingen te
komen.



Druk op woningmarkt, huidige contingenten regeling lijkt weinig om ambities waar te maken



Waar liggen verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld wanneer het niet goed gaat?



Uitdaging in nieuwe prestatieafspraken: problemen oplossen of uitgangspunten wijzigen.



De zorgorganisatie wil graag een bandbreedte afspreken waarbinnen zij zorg en
ondersteuning flexibel kan op- en afschalen. Meer ondersteuning in het begin en bij (tijdelijke)
terugval, minder wanneer het kan. Enige ruimte binnen de beschikking kan veel
administratieve knelpunten voorkomen en borgt continuïteit in het ondersteuningsplan.

8.7 Dordrecht
Volumeafspraken


Geen contingent afspraak voor uitstroom, deel doorstromers maakt gebruik algemene
urgentieregeling (naar behoefte met een maximum van 500 woningen).



Belangrijk deel van de uitstroom uit intramurale setting, waaronder het Beschermd Wonen, valt
niet onder de urgentie- en voorrangsregeling.

Tekort
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Ingeschat door zorgaanbieders: 170 mensen intramuraal gehuisvest die kunnen doorstromen.



Huurwoningmarkt relatief ontspannen.



Gemeente constateert geen generiek te kort aan sociale huurwoningen, wel druk op het
goedkoopste segment en woningen in populaire buurten.

Proces


De ambitie van de gemeente richt zich in eerste instantie niet op het afbouwen van de
capaciteit in Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang.



Nadruk gemeente ligt op innovatie en normalisering in reguliere woonomgeving en voorkomen
instroom in maatschappelijke opvang.



Onderzoek naar doorstroombehoefte door gemeente.



Centrale registratie van urgente groepen in het Platform Uitvoering Voorrangsregeling (PUV).



Gemeente en de corporaties willen taken PUV uitbreiden met organisatie van
woningtoewijzing en randvoorwaarden. Door monitoring kan worden gestuurd op een beter
beleidsmatig kader. Is het bijvoorbeeld nodig om arrangementen af te spreken voor
doelgroepen? De gemeente is hierover in gesprek met de betrokken partijen.



Woningcorporatie bepleit gezamenlijk actieplan voor het toewijzen van woningen aan
uitstromers uit intramurale voorzieningen en op het beheer van deze woningen. Corporatie
pleit voor aangescherpte ketensamenwerkingsafspraken.



De corporatie constateert tot slot dat zorgaanbieders vaak vragen om een cluster woningen of
een concentratie van de doelgroep rondom een cluster. Vergt centrale regie.

Knelpunten


Aanzienlijke groep kwetsbare mensen komen nu niet in aanmerking urgentieregeling.
Voorbeelden zijn onder meer:



•

Jongeren boven de 18 met een problematische thuissituatie

•

Voormalig dak- en thuislozen uit de Maatschappelijke Opvang

•

Cliënten uit een niet-intramurale instelling, bijvoorbeeld Beschermd Wonen

•

Mensen met een problematische huurgeschiedenis (ongeveer 25 in de regio)

•

Mensen met schulden zonder afbetalingsregeling

•

Zwervende thuislozen (nu voor het eerst in beeld bij de sociaal wijkteams)

Zorgaanbieder constateert een kwalitatief tekort aan betaalbare en kleine (tweekamer)
woningen in betere wijken

8.8 Goes
Volume afspraken


De gemeente heeft in de prestatieafspraken vastgelegd dat 10 procent van de jaarlijkse
mutaties worden gereserveerd voor bijzondere doelgroepen. Veruit het grootste deel van deze
toewijzingen is gereserveerd voor statushouders. De gemeente schat in dat 1 procent van de
mutaties beschikbaar worden gesteld aan GGZ-doelgroepen die uitstromen uit intramurale
voorzieningen.

Tekort
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Weinig druk op woningmarkt, wel risico op concentratie kwetsbare groepen in complexen,
buurten en wijken.



Regionale maatschappelijke opvang (in Vlissingen) loopt over.



Partijen verschillen van mening over de kwantitatieve vraag naar woningen ten behoeve van
de uitstroom uit Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang.



Recent krijgt de gemeente signalen van de grootste zorgorganisatie dat de uitstroom uit de
intramurale voorzieningen stagneert. Dit signaal is (nog) niet gekwantificeerd. De gemeente
vermoedt dat het om kleine aantallen gaat, maar de gemeente neemt het signaal serieus. De
gemeente verwacht dat de oorzaak eerder kwalitatief dan kwantitatief van aard is. Veel
uitstromende cliënten hebben voorkeur voor een stedelijk woonmilieu in de nabijheid van de
voorziening. Dit leidt tot druk in een aantal populaire buurten in Goes.

Proces


De gemeente is positief over de samenwerking in de regio. De afgelopen jaren hebben partijen
elkaar steeds nadrukkelijker opgezocht en heeft de procesmatige samenwerking een vlucht
genomen. Hiermee is een goede basis gelegd voor de decentralisaties



Globaal onderschrijven de partijen de lijn van de commissie Dannenberg. De zorgorganisatie
maakt zich wel zorgen over het tempo van uitstroming



In 2012 heeft de Gemeente een visie ontwikkeld op de maatschappelijke ondersteuning. Anno
nu geeft zij aan dat de wereld inmiddels is veranderd, maar dat de principes (bijvoorbeeld op
het gebied van integraal werken) nog overeind staan.



Het principe Housing First wordt ingezet als middel om de instroom te beperken. Op dit
moment is er een instroom van ongeveer vier nieuwe mensen in Housing First per jaar.



Daarnaast zet de gemeente beleidsmatig in op het voorkomen van huisuitzetting. Onder
andere door een integrale ondersteuningsaanpak waarin begeleiding wordt ingezet, deze
wordt gefinancierd door de gemeente en de corporatie vanuit de visie: gezamenlijk belang dus
gezamenlijke financiering.

Knelpunten


De samenwerking en afstemming tussen de regiogemeenten is nog volop in ontwikkeling.



Zorginstelling maakt zich zorgen over het maatschappelijk draagvlak voor extramuralisering
van de meest ernstige zorgdoelgroepen en mensen met ernstige gedragsproblematiek.
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8.9 Lijst geïnterviewden
Leeuwarden
Gemeente

Irene Gaspers

Beleidsmedewerker MO en BW

17 maart 2016

Gemeente

Anita van der Werf

Programmamanager advies en ontwikkeling

17 maart 2016

Woon Friesland

Steffen Hietkamp

Senior adviseur wonen, welzijn en zorg

12 april 2016

Mind up

Geert Verf

23 maart 2016

Apeldoorn
Gemeente

Vincent Thunnissen

Programmamanager extramuralisering

22 maart 2016

Gemeente

Lisenka Schmitz

Projectleider GGZ-zorglandschap

22 maart 2016

Gemeente

Marion Boogers

Beleidsontwikkelaar voorzieningen in de wijk
(Wmo)

22 maart 2016

Stichting VSW

Wim ter Beek

Coördinator VSW & BWSA

22 maart 2016

RIWIS

Jan Willem
Gouveneur

Adviseur vastgoed

23 maart 2016

RIWIS

Liesbeth Keppel

Leidinggevende GGZ: wonen, leren, werken

23 maart 2016

Gemeente

Martin Wisselink

Programmamanager wonen en zorg

29 maart 2016

Gemeente

Willem Smid

Projectleider maatschappelijke ontwikkeling

29 maart 2016

Portaal

Maurice Wouters

Sociaal beheerder

4 april 2016

Portaal

Kelly Booltink

Adviseur volkshuisvesting

4 april 2016

Directeur

4 april 2016

Utrecht

St. Tussenvoorziening Jules van Dam

Dordrecht
Gemeente

Patricia Savenije

Strategisch beleidsadviseur maatschappelijke
ontwikkeling

1 april 2016

Gemeente

Wim van den Engel

Beleidsmedewerker wonen

1 april 2016

Woonkracht10

Erwin Zwijnenburg

Bestuursvoorzitter

6 april 2016

Leger des Heils

Roderik Bin

Beleidsmedewerker

20 april 2016

Gemeente

Simone Leensen

Beleidsadviseur beschermd wonen

4 april 2016

Gemeente

Brigitte Crooijmans

Beleidsadviseur wonen en zorg

4 april 2016

Pré Wonen

Esther van der
Knaap

Beleid wonen en zorg

19 april 2016

Pré Wonen

Ilva Mudde

Bijzondere toewijzingen

19 april 2016

RIBW-KAM

Rob Groenendijk

Beleidsadviseur strategie

19 april 2016

Gemeente

Dorien Beukema

Beleidsadviseur wonen en zorg

5 april 2016

Gemeente

Ruud Rottier

Beleidsmedewerker beschermd wonen

5 april 2016

Gemeente

Ariedick Schoorl

Beleidsadviseur participatie, zorg en jeugd

5 april 2016

St. Anton Constandse

Lidy Zaat

Bestuurder

11 april 2016

St. Anton Constandse

Kim van der Linden

Communicatiemedewerker

11 april 2016

Staedion

Pauline van Dijk

Adviseur strategie

28 april 2016

Gemeente

Pieter
Paardekooper

Programmacoördinator zorg

13 april 2016

Gemeente

Arnold Bakker

Beleidsmedewerker wonen en stedelijke
vernieuwing

13 april 2016

RWS Goes

Iris de Vries

Manager strategie en beleid

19 april 2016

Emergis

Marianne Stijnman

Manager sociaal domein en forensische zorg

20 april 2016

Haarlem

Den Haag

Goes
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Staat van de Volkshuisvesting, april 2016.



Van tehuis naar thuis, uitgave van eindbevindingen aanjaagteam Langer Thuis, maart 2016.



Brief overlast door verwarde huurders, kamerbrief, februari 2016.



Tussenrapportage 'Samen doorpakken' – Op weg naar een meer persoonsgerichte aanpak voor en
met mensen met verward gedrag –, Tussenrapportage Aanjaagteam Verwarde Personen januari
2016 (rapport en Bijlagen, 2 aparte documenten).



Van beschermd wonen naar een beschermd thuis, Advies commissie toekomst beschermd wonen
(“commissie Dannenberg”), eind 2015.



Monitor voortgang Wmo, Uitkomsten zevende meting, Federatie Opvang, RIBW, GGZ, eind 2015.



Kamerbrief over problemen bij de uitstroom uit instellingen op de woningmarkt, november 2015
(reactie op brief Federatie Opvang, RIBW, GGZ aan Tweede Kamer).



Brief Federatie Opvang, RIBW, GGZ aan tweede kamer (FO15-194-5.1.b AO woningcorporaties
september 2015).



Brief Federatie Opvang, RIBW, GGZ aan algemene commissie wonen FO15-086-5.1.b Alg. Cie
voor Wonen en Rijksdienst, Tweede Kamer - AO juni 2015.



Publicatie Woon-huurconstructies Opvang Breed, VNG, oktober 2015.



De wettelijke domeinen voor zorg en ondersteuning aan mensen met een psychische stoornis,
Zorginstituut Nederland, augustus 2015.



Corporatiemonitor Verwarde Personen, Aedes, 2015.



Corporatiehandreiking Zelfstandig wonen voor bijzondere doelgroepen, KCWZ, 2015.



Dragende en vragende huurders in de wijk, KCWZ, 2015.



Krachtig wonen in de wijk, KCWZ, 2015.

Lokale literatuur, publicaties en gegevens
Van alle gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders die gesproken zijn, zijn lokale gegevens
ontvangen en meegenomen, het betreft onder meer:


Beleidsstukken van de Gemeente over Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang.



Woonvisies.



Huisvestingsverordeningen.



Jaarverslagen van woningcorporaties en zorgaanbieders.

