Effectmeting Samen & Anders
Een evaluatie en analyse van het woonconcept
Samen & Anders van woningcorporatie Laurens Wonen

Laurens Wonen
Rotterdam, 3 mei 2019

1. Colofon
Samenstelling:
Quincy Maan
Onderzoeker i.o.
Hogeschool Rotterdam
Annemarie Derksen
Manager woondiensten
Laurens Wonen
Bob Janse
Kwartiermaker Samen & Anders
Laurens Wonen
Guido de Ruiter
Proces- Innovatiemanager Samen & Anders
Zelfstandig adviseur Wonen-Welzijn-Zorg
In opdracht van Laurens Wonen
3 mei 2019

2

Inhoudsopgave
1. Colofon������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2
2. Voorwoord�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4
3. Samenvatting������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5
4. Verklarende woordenlijst������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6
5. Samen & Anders��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7
5.1. Doelgroepen en magic mix��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8
5.2. Samenstelling huurders eind 2018��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9
6. Effectmeting������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 10
6.1. Effectencalculator��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10
7. Resultaten������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 14
8. Maatschappelijke en financiële effecten������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 19
8.1. Maatschappelijke effecten inzichtelijk gemaakt������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 19
8.2. Financiële effecten inzichtelijk gemaakt������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 21
9. Conclusies������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 24
11. Kernpartners en vrienden van Samen & Anders��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 26
12. Bijlagen���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 27
12.1. Maatschappelijke prijslijst���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 27
12.2. Uitgewerkte casus 1���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 32
12.3. Uitgewerkte casus 2���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 36
12.4. Uitgewerkte casus 3���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 40
12.5. Uitgewerkte casus 4���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 44
12.6. Uitgewerkte casus 5���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 48
12.7. Uitgewerkte casus 6���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 51
12.8. Uitgewerkte casus 7���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 55
12.9. Uitgewerkte casus 8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 59
12.10. Uitgewerkte casus 9������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 63
12.11. Uitgewerkte casus 10�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 66
12.12. Uitgewerkte casus 11�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 70
12.13. Uitgewerkte casus 12�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 74
12.14. Uitgewerkte casus 13�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 77

3

2. Voorwoord
Voor u ligt de rapportage met de eindresultaten van de sociale effectmeting van het woonconcept
Samen & Anders. We willen deze meting en de conclusies hieruit graag met u delen. Niet alleen om
de maatschappelijke meerwaarde aan te tonen maar ook om aan te tonen dat dit woonconcept
bijdraagt aan meer dan alleen ‘een dak boven je hoofd’.
In 2014 bleek dat het gebouw, waar verzorgingshuis Simeon en Anna gevestigd is, niet meer voldeed
aan de eisen van de moderne tijd met als gevolg dat het leeg zou komen te staan. Dit was voor
zorgorganisatie Laurens en woningcorporatie Laurens Wonen (tevens eigenaar van de locatie) reden
om naar een andere bestemming te zoeken. Na een gedegen marktonderzoek bleek dat er vraag was
naar kleine appartementen in een ‘beschermde woonvorm’. Dit heeft geleid heeft tot de ontwikkeling
van het woonconcept Samen & Anders. Uitgangspunt hierbij was een echte woongemeenschap te
creëren met een combinatie van ouderen met thuiszorg en verpleeghuiszorg met jongeren die deze
ouderen kunnen ondersteunen. Om een echte woongemeenschap neer te zetten en daarin het
ondersteunen van elkaar te stimuleren werd wederkerigheid onderdeel van het contract.
Waarom is een maatschappelijke kosten/baten analyse gemaakt?
De afgelopen 4 jaar hebben we in alles geconstateerd dat er een maatschappelijk meerwaarde
ontstaat. Deze constatering is moeilijk om te zetten in een financieel plaatje. In dit praktijk
zien we een positieve bijdrage aan kwaliteit van leven, persoonlijke ontwikkeling en financiële
zelfredzaamheid. Daarom is er voor gekozen deze effecten via een maatschappelijke kosten-baten
analyse aan te tonen. Gekozen is voor de Effectencalculator omdat de Effectencalculator het volgende
in beeld kan brengen:
1.
2.
3.

De effectiviteit van projecten in het sociale domein.
Waar de meerwaarde voor de huurders ligt.
Een inzage in de financiële opbrengsten.

Aanpak
Het woonconcept is geanalyseerd en geëvalueerd door gesprekken te voeren met huurders en
voormalige huurders. Dit hebben we samen gedaan met een aantal gesprekspartners. Tijdens
deze gesprekken hebben we met de huurders teruggeblikt op haar of zijn leven vóór en tijdens
hun periode binnen Samen & Anders. Vervolgens zijn er met de huurders twee reële inschattingen
gemaakt hoe hun leefsituatie zou zijn verlopen zonder Samen & Anders. Zo zijn er drie situaties
inzichtelijk gemaakt, namelijk een de huidige (Samen & Anders) situatie, de (fictieve) wonen situatie
en de (fictieve) niet wonen situatie. Opvallend was dat we veel enthousiaste huurders hebben
gesproken die met trots en dankbaarheid terugblikken op hun levensperiode met Samen & Anders.
Onze dank gaat dan ook allereerst uit naar onze huurders die meegewerkt hebben aan deze
effectmeting. Maar ook naar alle partijen en betrokkenen die een bijdrage hebben geleverd aan dit
onderzoek.
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3. Samenvatting
Samen & Anders
Samen & Anders is een uniek woonconcept waarbij huurders samenwonen en minimaal tien uur per
maand aan wederkerigheidsactiviteiten besteden. Tijdelijk en langdurig kwetsbare mensen wonen
in een gebouw samen met minder kwetsbare mensen. Hierbij wordt geprobeerd een evenwichtige
samenstelling te vormen, de zogenaamde ‘Magic Mix’. De gedachte hierachter is dat de huurders
elkaar kunnen ondersteunen (de verdeling tussen draagkracht en draaglast). Iedereen heeft zijn eigen
kracht en kan op diverse vlakken iets betekenen voor een ander.
Effectencalculator
Met de Effectencalculator Samen & Anders is het maatschappelijk én financieel effect van
Samen & Anders in beeld gebracht. In dertien casussen hebben huurders verteld over hun leven en
een inschatting gedaan over hun leefsituatie zonder Samen & Anders. Door de gemeente is een
inschatting gemaakt in WMO-ondersteuning en uitkeringen. Daarnaast is een inschatting gedaan
welke andere ondersteuning de huurders nodig zouden hebben als zij niet binnen Samen & Anders
betrokken zouden zijn. Er zijn twee referentiesituaties gebruikt waarbij een zo reëel mogelijk beeld is
geschetst van de situaties zonder Samen & Anders.
Uitkomsten maatschappelijke effectmeting
Uit de effectmeting kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
• Besparing kosten: Jaarlijks besparen we 1,9 miljoen euro, dit is nu alleen toegespitst op
uitkeringen, wmo uitgaven, zorgverzekeraar en een paar anderen.
• Maatschappelijk rendement 1 op 4: Dit betekent dat we elke euro die Laurens Wonen aan
het project uitgeeft, 4 euro maatschappelijk oplevert. Dit effect is te voelen bij andere
maatschappelijke partijen dan de corporatie.
• De kwaliteit van leven neemt toe van 4,3 naar 8,5 gemiddeld
Veel huurders hebben aangegeven dat ze door de wederkerigheid, het gezamenlijk wonen op een
gang en de winkeltjes beneden meer mensen ontmoeten. Dit kunnen vluchtige ontmoetingen
zijn of echte vaste relaties zoals met vrienden en kennissen wordt opgebouwd. Daarnaast worden
huurders financieel zelfredzamer, ze doen werkervaring op door de wederkerigheid. Ze worden gelijk
aangesproken op huurachterstanden en waar nodig ondersteunt de kwartiermaker de huurders door
ze in contact te brengen met instanties. De wederkerigheid is een terugkomend verbindingselement.

Plotschema gemiddelde 10 casussen:

Gemiddelde kosten situa�es
10
9
8

Cijfer

7
6

Situa�e 1

5

Situa�e 2

4

Situa�e 3

3
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1
0
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€ 20.000

€ 25.000

€ 30.000

€ 35.000

€ 40.000

€ 45.000

€ 50.000

Kosten

Afbeelding 1: Het resultaat per situatie van de kosten (van de ondersteuningsactiviteiten) en de kwaliteit van
leven van de huurder. Het leven binnen Samen & Anders (situatie 1) resulteert in de hoogste beoordeling van
de kwaliteit van leven en de laagste kosten van de ondersteuningsactiviteiten. Zonder Samen & Anders
(situatie 3) is dit averechts waarbij de kwaliteit van leven het laagst is en de kosten van de
ondersteuningsactiviteiten het hoogst.
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4. Verklarende woordenlijst
Begrip

Definitie/ verklaring

Wederkerigheid

De overtuiging dat iedereen iets kan en daarom ook iets voor een
ander kan betekenen. Het wederkerigheidsprincipe staat centraal in
Samen & Anders. Huurders besteden minimaal tien uur per maand
aan wederkerigheid aan andere huurders, het onderhoud van het
gebouw, meedenken over de ontwikkeling van het concept of de
verpleeghuisbewoners.
1
Magic Mix
De evenwichtige samenstelling van huurders uit verschillende
doelgroepen, jong, oud, tijdelijk of langdurig kwetsbaar. De combinatie
van draagkracht en draaglast van de huurders is een belangrijke factor
die leiden tot het succes van Samen & Anders.
Kwaliteit van leven
Een subjectieve beoordeling gegeven door de huurder van de
situatie vóór Samen & Anders, tijdens Samen & Anders en de twee
referentieaanpakken. De kwaliteit van leven is een onderdeel van de
effectencalculator Samen & Anders.
Tijdelijk of langdurige
Een huurder kan als kwetsbaar worden gezien wanneer de draaglast
kwetsbare huurders
groter is dan de draagkracht, zowel tijdelijk als langdurig. Dit kan
worden gezien op lichamelijk, mentaal, sociaal of financieel vlak.
Een huurder kan als minder kwetsbaar worden gezien wanneer de
draagkracht groter is dan de draaglast. De constatering of een huurder
kwetsbaar of minder kwetsbaar is, is door de kwartiermaker in
kaart gebracht. De kwartiermaker kent van elke huurder zijn of haar
achtergrond.
Volwassenen en senioren In dit document wordt gesproken over volwassen en senioren huurders.
Om deze leeftijdscategoriëen onder te verdelen is er een scheiding
toegepast op 50 jaar. Huurders tussen 20 en 50 jaar worden gezien als
volwassen huurders en huurders tussen 51 en 80 jaar worden gezien als
senioren huurders.

1
“De Magic Mix” van Platform 31, Februari 2016, https://www.platform31.nl/publicaties/
de-magic-mix
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5. Samen & Anders
De ambitie van Laurens Wonen is om met Samen & Anders een woonconcept te bieden
aan kwetsbare en niet-kwetsbare mensen. Het doel van dit concept is dat de huurders een
woongemeenschap vormen waarin elkaar ondersteunen de normaalste zaak van de wereld is.
Waar net zoals vroeger naar elkaar omgekeken wordt en dat je de buren een pannetje soep brengt
bij ziekte of een goed gesprek bij financiële tegenslag.
En hoe doen we dat? We ontwikkelen nomadisch, dit betekent dat we een doel voor ogen hebben,
maar de weg ernaar toe niet geheel vast staat. Veel heeft Lauren Wonen zelf ontwikkeld omdat
er nog maar weinig andere concepten zijn. Doel van Samen & Anders is een manier van wonen te
ontwikkelen die past bij de verandering van de verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving.
Daarnaast verandert er ook veel in de maatschappelijke zorg en zijn senioren genoodzaakt langer
thuis te wonen. Tevens worden psychiatrische patiënten eerder naar huis gestuurd.
Uitgangspunt is dat tijdelijk en langdurig kwetsbare mensen samenwonen in het gebouw met minder
kwetsbare mensen. Hierbij wordt een evenwichtige samenstelling gevormd, de zogenaamde ‘Magic
Mix’. De gedachte hierachter is dat deze groepen elkaar kunnen ondersteunen (de verdeling tussen
draagkracht en draaglast). Iedereen heeft zijn eigen kracht en kan op diverse vlakken iets betekenen
voor een ander.
Onderdeel van het huurcontract is dat alle huurders zich minimaal tien uur in de maand inzetten
voor de andere huurders, het onderhoud van het gebouw, meedenken over de ontwikkeling van
het concept of zich inzetten voor de verpleeghuisbewoners. Deze wederkerigheid geldt voor alle
huurders, ook voor ouderen en mensen met een lichamelijke beperking. Iedere huurder, ook
degenen met een beperking, kunnen aan anderen ondersteuning bieden op hun eigen manier.
Bijvoorbeeld door boodschappen te doen voor elkaar, het helpen invullen van belastingformulieren of
helpen met het huishouden. De overtuiging is dat ‘iedereen talent heeft en dat meedoen gelukkiger
maakt’. De huurders maken hiermee een verschil in elkaars dagelijks leven. Deze huurders wonen in
het gebouw samen met verpleeghuisbewoners van zorgorganisatie Laurens. Samen maken zij gebruik
van de algemene ruimtes in het gebouw die een toegevoegde waarde bieden aan huurders en
verpleeghuisbewoners.
De huurders delen per verdieping een gemeenschappelijke huiskamer met keuken en balkon. Op de
begane grond zijn op het dorpsplein verschillende voorzieningen en kleine ‘winkeltjes’ gevestigd zoals
kledingbank Second Hand Rose en Brocanterie, maar ook ondernemingen van buiten het gebouw.
In de decembermaand is een pop-up kerstwinkel gevestigd. Deze ‘winkeltjes’ worden gerund door
huurders die hierbij invulling geven aan hun wederkerigheid. Ze worden hierdoor herkent en erkent:
zij tellen weer mee! Voorwaarde om een bedrijfsruimte te kunnen huren in Samen & Anders, is dat
het bedrijf iets te bieden heeft aan de bewoners, huurders of de buurt.
Het concept is door de jaren heen in combinatie met de verpleeghuisbewoners gegroeid tot een
verticale buurt waar sociale interactie centraal staat. Samen & Anders wordt sinds de start in
co-creatie vormgegeven met diverse kernpartners. (zie hoofdstuk 11, pagina 26 benoemd).
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5.1. Doelgroepen en magic mix
Elke nieuwe kandidaat huurder heeft een intake gesprek met de woonconsulent(e) van Laurens
Wonen om te beoordelen of de huurder in het concept past en welke mate van kwetsbaarheid hij/
zij heeft. Wie geschikt is voor dit woonconcept kan zelfs per verdieping verschillen. Dit omdat de
mix van kwetsbare en minder kwetsbare mensen van groot belang is. Laurens Wonen kijkt naar de
samenstelling van huurders zowel in het geheel als per etage in het gebouw. Hierbij wordt gekeken
naar een evenwichtige afstemming van volwassenen, ouderen, kwetsbare en minder kwetsbare,
ook wel de ‘Magic Mix’ genoemd. De combinatie van draagkracht en draaglast van de huurders is
een belangrijke factor tot het succes van Samen & Anders. De ervaring leert dat er een kwetsbaar
evenwicht is, daarom zijn de gesprekken met en monitoring van bewoners erg belangrijk. Modelmatig
ziet de verdeling van de doelgroepen er als volgt uit:

Doelgroepen
Kwetsbaar

Ouderen

Volwassenen

Minder kwetsbaar

Afbeelding 2: De gewenste doelgroepen van Samen & Anders in beeld gebracht. De evenwichtige afstemming
van volwassenen, ouderen, kwetsbare en minder kwetsbare huurders wordt ook wel de ‘Magic Mix’ genoemd.

Binnen Samen & Anders wonen verschillende doelgroepen gemengd in het gebouw. Om een zo’n
optimaal mogelijke samenstelling van huurders met draagkracht en draaglast samen te stellen,
wordt er gekeken welke huurders elkaar op een etage zouden kunnen versterken. Wie in aanmerking
wil komen voor een studio in Samen & Anders moet affiniteit hebben met ouderen. Verder mogen
aspirant-bewoners geen kinderen hebben. Anders dan in de reguliere huursector is een wachttijd
geen criterium om in aanmerking te komen voor een studio.
Huurders/bewoners hebben volgens Platform31 vermoedelijk vooral interesse in een wooncomplex
met meerdere doelgroepen als ze met spoed woonruimte zoeken en niet te veel eisen stellen aan de
woonruimte. Als men snel aan woonruimte kan komen, is men bereid om een mix van doelgroepen
te accepteren. Pas als men enige tijd in het wooncomplex woont, gaat men de voordelen van de mix
inzien. Uit de gesprekken ten behoeve van de Effectencalculator komt naar voren dat het wonen in
een complex met meerdere doelgroepen dus niet zozeer een specifieke woonwens is, maar juist de
interactie tussen huurders bevordert en leidt tot mogelijk langdurige relaties.
De mix van Samen & Anders bestaat onder andere uit mensen die gescheiden zijn, mensen met
een verstandelijk beperking, mbo- en hbo-studenten, huurders met een vaste baan en mensen met
een uitkering. En dat alles in een waaier van nationaliteiten en culturele achtergronden. Dus zowel
jongeren als ouderen!
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5.2. Samenstelling huurders eind 2018
Eind 2018 wonen er binnen Samen & Anders totaal 66 huurders. Van deze 66 huurders woont
ongeveer de helft minder dan twee jaar in het wooncomplex. De tabellen op deze pagina geven
een beschrijving weer van de huurders binnen Samen & Anders, zoals diversiteit, etnisch culturele
achtergronden, daginvulling en leeftijden. Tevens is er een overzicht van de uitstroom van huurders.
Uitstroom huurders
Zelfstandig gaan wonen

Leeftijden huurders eind 2018

9,5%

4% 2%

13%

23%

9,5%

Gaan samenwonen
Nieuwe baan & nieuwe
woning
Nieuwe baan &
23,8% samenwonen
Terminaal ziek of
overleden
Zwangerschap

25 jaar of jonger
26 - 35 jaar
36 - 45 jaar

19,0%

46 - 55 jaar
56 - 65 jaar
66 - 75 jaar

23%
21%

76 jaar of ouder 4,8%
4,8%

9,5%

14%

4,8%

Afbeelding 3: De diversiteit van leeftijden binnen
Samen & Anders.

4,8%

9,5%

Andere woning i.v.m.
kinderen
Terug naar ouders
Intern naar tweekwamerappartement
Onbekend

Afbeelding 4: Een overzicht van de uitstroom van
Samen & Anders-huurders wat wordt gemonitord.

Etnisch culturele achtergronden huurders

Daginvulling huurders
7%

5%

2%
3% 3%

Nederlands
Turks

Betaalde baan

Chileens
Amerikaans

Studerende

33%
52%

Geen betaalde
baan
Onbekend

8%

Afbeelding 5: Een overzicht van de daginvulling van
Samen & Anders-huurders.

16%

Roemeen
Surinaams
56%

3%
2%
2%

Antiliaans
Marokkaans
Spaans
Afrikaans

8%

Afbeelding 6: De etnisch culturele achtergronden
van de Samen & Anders-huurders.
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6. Effectmeting
In de praktijk is het zowel bij huidige als voormalige huurders zichtbaar dat Samen & Anders
een grote positieve bijdrage heeft geleverd. Zowel aan de kwaliteit van hun leven, als aan hun
ontwikkeling. De vraag hierbij luidt: hoe kan dit objectief worden aangetoond? Hiervoor zijn
meerdere methodes beschikbaar. In dit onderzoek is de Effectencalculator (www.effectencalculator.
nl) als instrument toegepast, omdat hierbij de casussen op individueel niveau plaatsvinden.
De Effectencalculator is bedoeld om:
• De effectiviteit van de projecten in het sociale domein onder de loep te nemen.
• Aan te tonen waar de meerwaarde ligt voor huurders/bewoners.
• Inzicht te geven in de financiële opbrengsten.
Het beoogde doel van deze effectmeting is het inzichtelijk maken van het maatschappelijk en
financieel rendement van Samen & Anders. Hierbij is gekeken naar het resultaat van de investering en
de consequenties bij het nalaten er van.

6.1. Effectencalculator
Methodiek
De Effectencalculator brengt het maatschappelijke én financiële effect van individuele
ondersteuningsactiviteiten in beeld. De aanpak is dat er met een aantal mensen (de klant[en],
professional[s] en externen) in een sessie langs een tijdlijn de huidige gebeurtenissen met
ondersteuningsactiviteiten en financiële kosten wordt ingevuld, en dat deze wordt afgezet
tegen een referentieaanpak. Met behulp van deze aanpak, en financieel ondersteund door een
maatschappelijke prijslijst, wordt zo inzichtelijk gemaakt wat het effect is van de huidige aanpak en
interventies, en wat een waarschijnlijk alternatief scenario zou zijn. Vervolgens wordt de uitkomst van
een aantal gesprekken geëxtrapoleerd en verwerkt in een totaaloverzicht waarin voor het onderzoek
algemene, maatschappelijke en financiële conclusies te trekken zijn.
We hebben gekozen voor een eigen variant van de Effectencalculator omdat deze ons inziens het
meest geschikt is om zowel op individueel niveau als op collectief niveau het gewenste inzicht te
geven. De basis van onze methodiek is dus de Effectencalculator. Deze is op een aantal punten
aangepast naar het woonconcept Samen & Anders. Zo is er bij de Effectencalculator sprake van
één referentieaanpak en hebben wij gekozen voor twee referentieaanpakken. De essentie van de
methodiek van de Effectencalculator is aangehouden.
Aanpak Effectencalculator Samen & Anders
In oktober 2018 is een interne training georganiseerd voor iedereen die een rol speelt in de
Effectencalculator zodat iedereen bekend is met de methodiek. Daarna zijn, in de periode oktober
2018 tot februari 2019 in totaal dertien casussen middels de Effectencalculator onderzocht. De in
totaal dertien huurders zijn ad random gekozen om een zo reëel mogelijk beeld te schetsen, het enige
criterium was of de betreffende huurder eraan wilde meewerken.
Per casus is de huurder of ex-huurder betrokken, samen met de projectleider, de kwartiermaker,
een senior Wmo adviseur/ PGB specialist van de gemeente Rotterdam en in diverse gesprekken een
professional van één van de andere betrokken organisaties, zoals Pameijer of Wilskracht Werkt.
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Via een zelfde methodiek en gebruik makend van een op maat gemaakt ‘Werkblad Effectencalculator
Samen & Anders’ is tijdens een sessie langs een tijdlijn de huidige gebeurtenissen met
ondersteuningsactiviteiten en financiële kosten ingevuld, afgezet tegen twee referentiesituaties.
Dat levert een beschrijving van drie situaties op:
1. De huidige (Samen & Anders) situatie: de huurder woont in Samen & Anders en maakt gebruik
van het concept.
2. De (fictieve) wonen situatie: de huurder woont in het huidige gebouw waar geen Samen &
Anders concept is.
3. De (fictieve) niet wonen situatie: de huurder woont niet in Samen & Anders en ook niet in het
gebouw. Hierbij wordt de situatie vóór Samen & Anders gecontinueerd of mogelijk geëscaleerd.
Deze situaties worden geheel in een tijdslijn uitgeschreven waarbij inzicht gegeven wordt in het
maatschappelijk en financiële effect voor zowel de betrokken huurder als de professionals en de
financier(s). Per situatie wordt inzicht gegeven in:
•
•
•
•

De huidige situatie: wat is er gedaan en gebeurt, en waar hebben welke interventies
plaatsgevonden.
De 2 referentiesituaties: een reële inschatting van het verloop van de situatie en welke
interventies hierbij zouden plaatsvinden.
De kwaliteit van leven: de huurder geeft hier zelf een cijfer aan (en aanvullend ook nog een cijfer
op het moment dat de huurder voordat deze binnen Samen & Anders woonde).
De financiële kosten en baten in alle 3 de situaties.

Zo zijn per casus de maatschappelijke en financiële effecten weergegeven in een overzicht van de
ondersteuningsactiviteiten (Zie bijlage 12.1 op pagina 31) en in een beschrijvend verhaal. Daarna
zijn deze geëxtrapoleerd in een plotschema (zie volgende pagina). De huurder en de betrokken
professionals bij ieder gesprek hebben ter controle het ingevulde overzicht en het beschrijvende
verhaal doorgelezen en geaccordeerd.
Tijdens de gesprekken zijn diverse ondersteuningsactiviteiten naar voren gekomen die hebben
plaatsgevonden, of waarschijnlijk zouden hebben plaatsgevonden, in de drie besproken situaties. Dit
is zo reëel mogelijk ingeschat, en bij twijfel is voor een conservatieve inschatting gekozen.
Voor de financiële inschatting is gebruik gemaakt van de landelijke maatschappelijke prijslijst van de
effectencalculator (zie bijlage 12.1 op pagina 27), aangevuld met enkele ‘op maat’ bedragen (zoals
de kwartiermaker). De eerder genoemde senior Wmo adviseur / PGB specialist van de gemeente
Rotterdam heeft bij deze monetaire transformatie beoordeeld in welke casussen een Wmo indicatie
gegeven wordt.
Om een goed inzicht te geven is ervoor gekozen de kosten te verdelen in 5 kostenposten:
1. Samen & Anders
2. Gemeente: Wmo
3. Uitkeringen
4. Zorgverzekeraars
5. Overige financiers.
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Hieronder is het werkblad te zien wat is gebruikt bij de Effectencalculator Samen & Anders.
Op dit werkblad zijn de drie situaties chronologisch beschreven en vervolgens omgezet naar
ondersteuningsactiviteiten. Deze ondersteuningsactiviteiten zijn omgerekend om de kosten
inzichtelijk te maken.
Beginsitua�e

Eindsitua�e

A. Beschrijf gebeurtenissen
2

Totale prijs

Aanpak

B. Beschrijf ondersteuningsac�viteiten
1

Tijd

A. Beschrijf gebeurtenissen
3

Referen�e

B. Beschrijf ondersteuningsac�viteiten
A. Beschrijf gebeurtenissen
4

Beoordeling
kwaliteit van
leven

Referen�e

Totale prijs
Beoordeling
kwaliteit van
leven

Totale prijs
Beoordeling
kwaliteit van
leven

Titel / Code Casus

Contactpersoon Casus

B. Beschrijf ondersteuningsac�viteiten
eﬀectencalculator.nl

Afbeelding 7: Het op maat gemaakte werkblad effectencalculator Samen & Anders.

13

7. Resultaten
Op de volgende pagina worden de dertien gesprekken kort samengevat per scenario (aanpak en
de twee referentieaanpakken). De uitgebreide uitwerkingen van deze casussen zijn bijgevoegd
in de bijlagen. Daarnaast wordt vermeld in welk kwadrant de gesproken huurder ingedeeld is
(kwetsbaarheid tegenover leeftijd). De dertien casussen zijn, zoals hieronder te zien, ingedeeld in het
kwadrant waarbij kwetsbaarheid tegenover leeftijd staat. Uit elk kwadrant zijn meerdere huurders
gesproken om een evenwichtig beeld te kunnen krijgen van Samen & Anders.

Kwetsbaar
Casus 1
Casus 9
Casus 8

Casus 3

Casus 4

Casus 10 Casus 11

20

30

Casus 7 Casus 5

40

50

60

70

80

Senioren

Volwassenen

Casus 2

Casus 13

Casus 12
Casus 6

Minder kwetsbaar
Afbeelding 8: Een overzicht van de gesproken huurders in een assenstelsel. Uit elk kwadrant zijn meerdere
huurders gesproken. De bepaling of een huurder kwetsbaar of niet kwetsbaar is, is bepaald door de huurder
zelf of door Laurens Wonen.

Leeswijzer voor casussen:
Voorafgaand aan het gesprek heeft de gesproken huurder een privacyformulier ondertekent
waarbij toestemming wordt gegeven om haar of zijn casuïstiek en naam te mogen gebruiken. Om
de privacy van de gesproken huurders te beschermen zijn er gefingeerde namen gebruikt voor dit
onderzoek.
Zoals eerder genoemd worden tijdens de casussen drie situaties inzichtelijk gemaakt. Voor de
conclusies uit deze gesprekken is het volgende format aangehouden:
• De huidige (Samen & Anders) situatie (situatie 1): de huurder woont in Samen & Anders en
maakt gebruik van het concept wat daar is.
• De (fictieve) wonen situatie (situatie 2): de huurder woont in het huidige gebouw waar geen
Samen & Anders concept is.
• De (fictieve) niet wonen situatie (situatie 3): de huurder woont niet in Samen & Anders en ook
niet in het gebouw. Hierbij wordt de situatie vóór Samen & Anders gecontinueerd of mogelijk
geëscaleerd.
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Casus 1: Sigrid, 55 jaar, kwetsbaar.
Situatie 1: Sigrid heeft zich binnen Samen & Anders op sociaal en mentaal vlak ontwikkeld. Ze heeft
een sociaal netwerk opgebouwd en is een vertrouwd gezicht voor andere huurders. Daarnaast
heeft ze door Samen & Anders rust gecreëerd in haar leven en drinkt zij alleen nog alcohol voor de
gezelligheid. Ondertussen is Sigrid actief bezig om haar schulden af te lossen.
Situatie 2: Een reële inschatting is dat Sigrid steeds dieper in een dal raakt. De mentale en financiële
problemen eisen hun tol waardoor ze uit huis wordt geplaatst en opgenomen wordt in een geestelijke
gezondheidszorginstelling. Ook wordt ze geholpen om haar schulden te saneren en eindigt Sigrid in
deze situatie zonder huisvesting.
Situatie 3: Een reële inschatting is dat de mentale problemen van Sigrid nog groter worden. Tijdens
haar verblijf bij de maatschappelijke opvang ontvangt Sigrid geen medicatie of externe hulp voor haar
diverse problemen. Sigrid ziet in deze situatie geen andere uitweg of mogelijke hulp meer zodat haar
mentale problemen groter worden en haar situatie erg verslechterd. Sigrid wordt opgenomen voor
haar mentale problemen, alcoholverslaving en financiële problemen.
Casus 2: Erwin, 46 jaar, kwetsbaar.
Situatie 1: Erwin heeft binnen Samen & Anders rust en structuur in zijn leven gevonden. Daarnaast
betekenen de sociale contacten die hij heeft opgedaan dankzij Samen & Anders veel voor zijn
persoonlijke ontwikkeling. Mede dankzij zijn persoonlijke ontwikkeling is de Wajong uitkering
verlaagd en werkt Erwin weer enkele uren in de week. De ambulante woonondersteuning is in de
periode bij Samen & Anders ook verlaagd van twee naar één uur per week.
Situatie 2: Een reële inschatting is dat Erwin zich minder snel ontwikkelt op persoonlijk vlak. De
ambulante woonondersteuning blijft op twee uur per week en Erwin kan pas later aan het werk dan
situatie 1. In deze situatie heeft Erwin minder rust en structuur in zijn leven wat zijn mentale situatie
niet bevorderd.
Situatie 3: Een reële inschatting is dat Erwin zijn huis uit moet en op straat gaat zwerven. Erwin meldt
zich via Pameijer aan voor huisvesting in combinatie met begeleid wonen. Hier wordt hij geholpen
met zijn lichamelijke en mentale gezondheid.
Casus 3: Jarno, 21 jaar, kwetsbaar.
Situatie 1: Jarno heeft veel contact met leeftijdsgenoten die binnen Samen & Anders wonen. Hier
vindt hij zijn steun en medeleven wanneer hij dit nodig heeft. Ook benadert hij regelmatig de
kwartiermaker en gaat hij naar zijn huisarts voor persoonlijke ondersteuning.
Situatie 2: Een reële inschatting is dat Jarno meer op zichzelf is en minder contact zoekt met andere
huurders. Hierdoor ervaart Jarno de omgeving als minder vertrouwd waardoor hij op mentaal vlak
achteruitgaat. Zijn persoonlijke ondersteuning zoekt hij bij de huisarts en maatschappelijk werker.
Situatie 3: Een reële inschatting is dat Jarno langer bij zijn vader woont. Hier kan hij zijn mentale
problemen niet uiten wat zijn levensgeluk niet ten goede komt. Daarnaast zorgen de situaties thuis
en op werk voor veel stress waardoor burn-out verschijnselen zichtbaar worden. Om deze klachten te
verhelpen benadert Jarno de praktijkondersteuner van de huisarts en maatschappelijk werker.
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Casus 4: Theo, 63 jaar, kwetsbaar.
Situatie 1: Theo heeft veel contact met de kwartiermaker voor het bespreken en verhelpen van
diverse persoonlijke problemen. De kwartiermaker helpt Theo om zelfredzaam te worden in de
Nederlandse maatschappij. Momenteel tobt Theo nog erg met zijn gezondheid en bezoekt hij vaak
ziekenhuizen voor diverse controles.
Situatie 2: Een reële inschatting is dat Theo contact zoekt met zijn huisarts en psychiater voor
de gewenste ondersteuning. Om zelfredzaam te kunnen worden in de maatschappij zoekt hij
ondersteuning bij een maatschappelijk werker. Daarnaast heeft hij minder tot geen contact met zijn
medehuurders wat het levensgeluk van Theo negatief beïnvloedt.
Situatie 3: Een reële inschatting is dat Theo naar een maatschappelijke opvang gaat voor onderdak.
Maar wegens het verslechten van de mentale situatie gecombineerd met mogelijk agressief gedrag
moet hij tegen zichzelf in bescherming worden genomen. Hierbij wordt hij opgenomen in een
geestelijke gezondheidszorginstelling waarbij een nieuw ondersteuningstraject wordt gestart.
Casus 5: Milou, 32 jaar, minder kwetsbaar.
Situatie 1: Milou heeft binnen Samen & Anders haar sociaal netwerk vergroot en doet
vrijwilligerswerk in een lokaal buurthuis. Zij helpt hierbij anderen en krijgt hierbij ook wederzijdse
ondersteuning op persoonlijk vlak. Daarnaast helpen haar contacten bij Samen & Anders Milou bij
het vinden van een nieuwe baan. Het leven binnen Samen & Anders heeft flink bijgedragen aan haar
persoonlijke ontwikkeling.
Situatie 2: Een reële inschatting is dat Milou geen werkzaamheden bij het buurthuis vervult. Samen
met het feit dat er minder contact is met andere huurders heeft Milou een kleiner sociaal netwerk.
Ook heeft Milou moeite met het vinden van een nieuwe baan aangezien zij hierbij geen hulp krijgt
van anderen.
Situatie 3: Een reële inschatting is dat Milou zonder Samen & Anders elders in Rotterdam een kamer
vindt. Gekeken naar situatie 2 heeft Milou ook in deze situatie een kleiner sociaal netwerk. Daarnaast
heeft ze moeite met het vinden van een nieuwe baan.
Casus 6: Jos, 52 jaar, minder kwetsbaar.
Situatie 1: Jos heeft zich binnen Samen & Anders ontwikkeld op persoonlijk vlak. Hij heeft zijn rust
gevonden die hij nodig had na zijn stressvolle periode in zijn familiekring. Daarnaast heeft het leven
binnen Samen & Anders de sociale contacten van Jos bevorderd en heeft hij een baan als facilitair
medewerken bij Laurens Simeon en Anna. Deze baan biedt Jos toekomstperspectief.
Situatie 2 en 3: Een reële inschatting voor beide situaties is dat Jos een kleiner sociaal netwerk
heeft en meer op zichzelf leeft. Daarnaast vervolgt hij zijn werk bij een metselbedrijf wat hem geen
toekomstperspectief biedt wegens de hoge lichamelijke lasten. Daarnaast moet Laurens de functie
van facilitair medewerker door iemand anders laten vervullen.
Casus 7: Nasir, 24 jaar, minder kwetsbaar.
Situatie 1: Nasir zijn gevoel voor veilig wonen is binnen Samen & Anders flink verbeterd. Hij
ervaart binnen Samen & Anders minder stress over zijn woonomgeving. Dit heeft een positieve
invloed op zijn persoonlijke situatie en studieresultaten. Hij heeft regelmatig contact met de
verpleeghuisbewoners van wie hij veel kennis en ervaring opdoet.
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Situatie 2: Een reële inschatting is dat Nasir een kleiner sociaal netwerk heeft dan situatie 1. De sfeer
met de andere huurders ervaart Nasir als minder fijn. Het gemis van elkaars steun en warmte zorgt er
mede voor dat Nasir zich eenzaam voelt en contact zoekt met professionele hulpverleners.
Situatie 3: Een reële inschatting is dat Nasir zich zorgen maakt over zijn leefomgeving waarbij hij veel
piekert en stress ervaart. Als gevolg hiervan loopt zowel de mentale als lichamelijke gezondheid van
Nasir risico. Nasir heeft minder contact met zijn vrienden en hij heeft moeite om goed te presteren
op school.
Casus 8: Valeria, 61 jaar, kwetsbaar.
Situatie 1: Door het leven binnen Samen & Anders heeft Valeria onder andere een goede vriendin
gevonden die haar helpt zelfredzaam te worden in de Nederlandse maatschappij. Daarnaast helpt de
vriendin van Valeria bij het papierwerk zodat ze haar schulden kan aflossen. De mentale situatie van
Valeria is erg verbeterd waardoor haar suïcidale gedachten afnamen.
Situatie 2: Een reële inschatting is dat Valeria externe hulp nodig heeft om zelfredzaam te worden
in de Nederlandse maatschappij. Ze heeft geen contact met andere huurders wat zal leiden tot
meer suïcidale gedachten. Dit wordt ingezien en voorkomen door een opname in een geestelijke
gezondheidszorginstelling. In de periode na haar opname zal Valeria gebruik maken van ambulante
woonondersteuning.
Situatie 3: Een reële inschatting is dat Valeria op straat zwerft en haar mentale problemen toenemen.
Haar suïcidale gedachten nemen toe en haar mentale situatie verslechterd snel. Dit leidt tot een
opname in een geestelijke gezondheidszorginstelling. In de periode na haar opname zal Valeria
gebruik maken van ambulante woonondersteuning.
Casus 9: Rosa, 50 jaar, kwetsbaar.
Situatie 1: Door het leven binnen Samen & Anders heeft Rosa weer geluk gevonden in haar leven.
De sfeer en sociale contacten die ze beleeft dankzij Samen & Anders heeft veel bijgedragen aan haar
persoonlijke ontwikkeling. Toen Rosa alleen leefgeld ter beschikking had, hebben de andere huurders
haar geholpen met het inrichten van haar kamer.
Situatie 2: Een reële inschatting is dat Rosa de sfeer in haar omgeving als minder prettig ervaart. Ze
heeft een kleiner sociaal netwerk en zoekt meer steun in de kerk en met andere gelovigen. Daarnaast
heeft Rosa een langere periode nodig om haar schulden af te lossen.
Situatie 3: Een reële inschatting is dat Rosa blijft wonen in de kelder van haar moeder wat de
mentale situatie sterk negatief beïnvloedt. Zij zoekt contact met een psycholoog voor de benodigde
ondersteuning. Ook zoekt ze een nieuwe slaapplaats bij een maatschappelijke opvang. Deze periode
komt het levensplezier van Rosa niet ten goede.
Casus 10: Wouter, 46 jaar, kwetsbaar.
Situatie 1: Wouter heeft binnen Samen & Anders het geluk in zijn leven weer gevonden. Ondanks zijn
beperkingen door zijn gezondheid wilt hij zichzelf verder ontwikkelen en is er minder externe hulp
nodig in deze situatie. Het contact met andere huurders en verpleeghuisbewoners doen Wouter veel
goeds.
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Situatie 2: Een reële inschatting is dat Wouter weinig contact zoekt met anderen wat leidt tot meer
bezoeken aan het ziekenhuis en andere professionals. Het ontbreken van sociale contacten komt
Wouter zijn levensgeluk niet ten goede.
Situatie 3: Een reële inschatting is dat Wouter op straat zwerft en veel stress ervaart in zijn leven.
Zijn mentale situatie verslechtert waardoor hij meer ondersteuning voor zijn mentale en lichamelijk
gezondheid nodig heeft om te kunnen leven.
Casus 11: Angela, 54 jaar, kwetsbaar.
Situatie 1: Angela heeft binnen Samen & Anders haar plaats gevonden waar ze tot rust kan komen.
Ze heeft een persoonlijke ontwikkeling doorgemaakt waardoor hulp van externe professionals is
verminderd. Samen & Anders heeft veel bijgedragen aan het levensgeluk van Angela en zij zou niet
meer zonder willen.
Situatie 2: Angela ervaart een minder gezellige sfeer met anderen en heeft op meerdere vlakken
ondersteuning nodig. Het gebrek aan controle over haar eigen leven heeft een negatief effect op de
mentale gezondheid van Angela.
Situatie 3: Angela verblijft bij diverse familieleden en probeert ze niet tot last te zijn. De mentale
situatie van Angela gaat achteruit waardoor zij opgenomen wordt in een crisisopvang en afhankelijk is
van professionele ondersteuning.
Casus 12: Adam, 58 jaar, minder kwetsbaar.
Situatie 1: Adam heeft binnen Samen & Anders veel rust en structuur in zijn leven gevonden. De
contacten en wederkerigheid hebben er mede voor gezorgd dat Adam zich heeft ontwikkeld en een
betaalde baan heeft gevonden.
Situatie 2: Adam heeft weinig tot geen contact met andere huurders en hij kan zijn verhalen en
problemen niet uiten. Hiervoor gaat Adam naar een huisarts en psycholoog. De persoonlijke
ontwikkeling van Adam verloopt minder positief waardoor hij naar verwachting meer moeite ervaart
bij het vinden van een baan in vergelijking met situatie 1.
Situatie 3: Adam verblijft noodgedwongen bij een maatschappelijke opvang. Echter stapelen de
mentale problemen verder op waarna Adam zich volledig afsluit van anderen. Om Adam het geluk
van het leven weer te laten inzien is hulp van professionals noodzakelijk.
Casus 13: Joeri, 21 jaar, kwetsbaar.
Situatie 1: Door het leven binnen Samen & Anders heeft Joeri weer plezier in het leven gekregen.
Hij geniet van de contacten met andere huurders en besteedt graag tijd met ze. Samen & Anders
heeft een grote bijdrage geleverd aan de persoonlijke ontwikkeling van Joeri waardoor hij minder
afhankelijk is van externe professionals.
Situatie 2: Een reële inschatting is dat Joeri moeite heeft met zijn mentale problemen waardoor hij
diverse professionals bezoekt. Echter hoeft hij zich geen zorgen meer te maken over zijn woonsituatie
aangezien hij nu een eigen kamer heeft waar hij van zijn privacy kan genieten.
Situatie 3: Joeri zijn mentale problemen zorgen ervoor dat hij nog dieper in de put in zit. Na een
opname bij een GGZ-instelling bezoekt Joeri daarnaast diverse externe professionals. Omdat Joeri
moeilijk om kan gaan met de druk in deze situatie is de kans groot dat hij naar verboden middelen
zoals softdrugs zal grijpen.
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8. Maatschappelijke en financiële effecten
8.1. Maatschappelijke effecten inzichtelijk gemaakt
Uit de dertien casussen kan het volgende geconcludeerd worden:
Sociale ontmoetingen
Het leven binnen Samen & Anders zorgt voor de huurders voor een verbreding van de sociale
contacten van de huurders. Zowel de kwetsbare als minder kwetsbare huurders zoeken contact
met elkaar, het personeel en de verpleeghuisbewoners. Dit zorgt voor een bijzondere gemeenschap
binnen het gebouw.
De meeste sociale ontmoetingen en gesprekken tussen de huurders vinden plaats met de directe
buren, in de gezamenlijke huiskamers per etage of de entreehal, waar mensen bijvoorbeeld met
elkaar een gesprek beginnen bij het wachten op de lift of bij een van de winkeltjes. Deze sociale
ontmoetingen, verbreden het sociaal netwerk en zijn voor de huurders, die wij voor dit onderzoek
gesproken hebben, van grote waarde. Waar sommige huurders weinig contact zoeken met andere
huurders, door bijvoorbeeld een taalbarrière of mentale problematiek, worden door de andere
huurders gestimuleerd contact te leggen.
De sociale ontmoetingen zijn in twee soorten onder te verdelen, namelijk korte en langdurige
ontmoetingen. Mede dankzij de wederkerigheid zoeken mensen met elkaar contact, wat voor
de huurders van Samen & Anders als erg waardevol en warm wordt ervaren. Hierin kan ook een
onderscheid gemaakt worden in het geven en ontvangen van deze ontmoetingen. Omdat er veel
diversiteit in de leeftijden en leefpatronen te zien is lopen er op bijna elk moment van de dag
huurders door het gebouw. De piekmomenten waar mensen elkaar tegenkomen zijn de ochtend en
het einde van de middag wanneer mensen vertrekken en terugkomen van hun werk of studie. Voor
veel kwetsbare huurders hebben de korte ontmoetingen een positief effect op hun welzijn. Vóór
Samen & Anders ervaarden enkele huurders eenzaamheid. Nu zij deze warmte wel ervaren binnen
Samen & Anders hechten zij hier veel waarde aan. Daarnaast zijn er ook de langdurige ontmoetingen,
zoals het ondernemen van activiteiten met diverse huurders. Bijvoorbeeld bij verjaardagen en andere
feestdagen waarbij huurders graag tijd met elkaar doorbrengen om deze momenten te vieren.
Financiële zelfredzaamheid
Financieel kwetsbare huurders worden binnen Samen & Anders gestimuleerd om financieel
zelfredzaam te worden. Huurders worden als financieel kwetsbaar gezien wanneer zij een
bijstandsuitkering hebben of een arbeidsinkomen rond het bijstandsniveau. Huurders ondersteunen
elkaar door bijvoorbeeld voor elkaar te koken om zo geld te besparen. Het is immers zo dat groenten
of aardappelen vaak voor meerdere porties gebruikt kunnen worden. De huurders rouleren met
koken. Wat ook voorkomt is dat huurders een klein geldbedrag of een dienst voor elkaar over hebben
voor een maaltijd.
Sommige huurders helpen anderen die moeilijk een weg in de Nederlandse maatschappij kunnen
vinden. Bijvoorbeeld door het invullen van formulieren of elkaar herinneren aan bepaalde rekeningen
die betaald moeten worden. Zo worden schulden van sommige huurders verminderd of vermeden.
Ook ondersteunen huurders elkaar op financieel gebied door bijvoorbeeld gebruikte kleding,
interieur of andere voorwerpen aan elkaar te doneren of in bruikleen te nemen. Dit gebeurt met
name wanneer een huurder geen geld heeft om deze zelf aan te schaffen. Dit betaalt zich niet
alleen terug in enorme dank maar ook in wederkerigheid. Op de begane grond in het gebouw is een
kledingbank aanwezig waar huurders gratis of voor een kleine bijdrage een leuke trui of broek kunnen
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bemachtigen. Dit zorgt voor een interne ruileconomie als onbedoeld bijeffect. Deze kledingbank
wordt draaiende gehouden door huurders zonder betaald werk zodat zij op deze wijze overzicht in
hun leven behouden.
Welbevinden
Huurders binnen Samen & Anders bevorderen elkaars welbevinden, zij ondersteunen elkaar op
mentaal, lichamelijk en sociaal vlak. Mensen met mentale problemen hebben contact met andere
huurders en maken deze problemen bespreekbaar waarbij zij elkaar helpen wanneer mogelijk. Door
de onderlinge contacten worden huurders gekend en gehoord, wat de kwaliteit van leven van deze
huurders ten goede komt. Het starten van een ondersteuningstraject door een externe professional is
hierbij niet nodig. Voor kwetsbare huurders speelt het feit dat zij met een vertrouwenspersoon (zoals
andere huurders of de kwartiermaker) een band hebben een belangrijke rol.
Huurders erkennen dat zij zonder Samen & Anders op mentaal gebied in een diep dal raken met
mogelijk zeer ernstige gevolgen. Ook geven huurders aan dat zij het wonen als veilig ervaren.
Zij ervaren minder stress aangezien zij in geval van een calamiteit of hulp direct kunnen worden
opgevangen door de andere huurders in het gebouw.
Persoonlijke ontwikkeling
De wederkerigheid en sociale ontwikkelingen binnen Samen & Anders zorgen voor een persoonlijke
ontwikkeling van de huurders waardoor zij zelfredzamer worden. Huurders activeren elkaar om
deel te nemen aan maatschappelijke, gestructureerde activiteiten zowel binnen het gebouw als
daarbuiten. Op deze manier helpen huurders elkaar om weer in een normaal dagritme te komen,
prioriteiten te stellen, verantwoordelijkheden te nemen en orde en rust in hun leven te creëren.
Huurders kunnen dankzij deze persoonlijke ontwikkeling doorstromen naar bijvoorbeeld een betaalde
baan of groei in loopbaan. Huurders worden herkent, erkent en gewaardeerd. Ze horen ergens bij en
tellen weer mee in de maatschappij. Dit is terug te zien in de subjectieve cijfers die de huurders geven
aan hun kwaliteit van leven. Alle gesproken huurders, zowel kwetsbaar als minder kwetsbaar, geven
aan dat hun kwaliteit van leven is verhoogd vergeleken met hun situatie vóór Samen & Anders.
Samenvatting
Het leven binnen Samen & Anders bevordert de sociale contacten van de kwetsbare en minder
kwetsbare huurders. Huurders zorgen voor elkaars financiële zelfredzaamheid door slim te
investeren en overzicht te houden op de uitgaven. Daarnaast ondersteunen de huurders elkaars
waardoor geen externe hulp hoeft plaats te vinden. Door activiteiten te ondernemen vinden
huurders weer een normaal dagritme en rust in hun leven. Het leven binnen Samen & Anders zorgt
hierdoor dat er op de eerder genoemde werkgebieden geen externe hulp nodig is.
Door ergens bij te horen worden huurders erkend en herkend. Ieder heeft zijn eigen kracht om
anderen te helpen waar dat nodig is. Huurders geven invulling aan elkaars leven en tellen weer
mee in de maatschappij! Hierdoor is de gemiddelde kwaliteit van leven van huurders verhoogd van
een 4,3 naar een 8,5.
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Afbeelding 11: De beoordeling van de kwaliteit van leven vóór Samen & Anders en tijdens Samen & Anders.
Bij elke gesproken huurder is de kwaliteit van leven tijdens Samen & Anders hoger dan vóór Samen & Anders.
Gemiddeld wordt de kwaliteit van leven door het leven bij Samen & Anders verhoogd van een 4,3 naar een 8,5.

8.2. Financiële effecten inzichtelijk gemaakt
De dertien casussen zijn gemonetariseerd met behulp van een rekenmodel. Daarnaast zijn de
casussen uitgewerkt in een ingevuld werkblad en casusbeschrijving. Een senior Wmo adviseur / PGB
specialist van de gemeente Rotterdam heeft naar aanleiding van de casussen (en met name situatie
2 en 3) aangegeven wat voor indicaties er vanuit de Wmo zouden voortgekomen zijn met behulp van
de maatschappelijke prijslijst (zie bijlage 12.1 op pagina 27). Middels de maatschappelijke prijslijst
wordt de inzet van de ondersteuningsactiviteiten omgezet in kosten per uur, interventie of traject.
Het gaat hier om ‘echte’ euro’s, zoals uurloon, hulpmiddelen of kosten voor hulpmiddelen. De kosten
van de dertien casussen zijn vermenigvuldigd naar 66 huurders om zo de inzet van de vijf
kostenposten in zijn geheel inzichtelijk te maken voor Samen & Anders.
De kosten van de ondersteuningsactiviteiten die zijn voortgekwamen uit de casussen zijn onderverdeeld
per financier. De kosten van deze ondersteuningsactiviteiten zijn berekend op jaarbasis.
Hieruit kan geconcludeerd worden dat de inzet van Samen & Anders zorgt voor een besparing van de
inzet van professionals vanuit de Wmo, zorgverzekeraars of andere partijen.
• Het leven binnen Samen & Anders zorgt ervoor dat de Wmo gemiddeld € 851.304 op jaarbasis
bespaard. Dit zijn onder andere de kosten die gemaakt worden door het verlenen van een Wmoindicatie voor mentale of financiële hulpverlening.
• Door het leven binnen Samen & Anders kunnen enkele huurders een stap maken in hun loopbaan
of worden huurders gestimuleerd om weer aan het werk te gaan in het geval zij eerder geen
betaalde baan hadden. Op deze manier wordt er dankzij Samen & Anders € 232.878 op jaarbasis
bespaard op uitkeringen en de inzet van het UWV.
• Ook zorgt het leven binnen Samen & Anders er voor dat enkele huurders geen of minder beroep
doen op professionele hulp op medisch gebied. Op jaarbasis wordt er € 1.628.093 bespaard op
de inzet van zorgverzekeraars. Dit zijn onder andere de kosten die gemaakt worden door de inzet
van een psycholoog of verblijf op de eerste hulp in het ziekenhuis.
Voor de totaliteit kan geconcludeerd worden dat het leven binnen Samen & Anders de maatschappij
op jaarbasis € 1.926.946 bespaard. Elke euro die in Samen & Anders wordt geïnvesteerd de
maatschappij € 4,07 oplevert in uitgaven elders.
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Overzicht totale bedragen
Totaal 13
casussen

Samen & Anders
in geheel (66
huurders)

Verschil met
situatie 1

Situatie 1: Het leven binnen Samen & Anders
1. Kosten Samen & Anders
2. Kosten Gemeente: WMO
3. Kosten Uitkeringen
4. Kosten Zorgverzekeraars
5. Kosten Overige financiers
Totale kosten

€
€
€
€
€
€

93.250
14.677
81.270
66.960
256.157

€
€
€
€
€
€

473.423
74.514
412.602
339.951
1.300.489

Situatie 2: Reële inschatting van het leven in het
gebouw zonder Samen & Anders
1. Kosten Samen & Anders
2. Kosten Gemeente: WMO
3. Kosten Uitkeringen
4. Kosten Zorgverzekeraars
5. Kosten Overige financiers
Totale kosten

€
€
€
€
€
€

65.470
88.200
146.780
61.469
361.919

€
€
€
€
€
€

332.386
447.785
745.191
312.073
1.837.435

€
€
€
€
€
€

-473.423
257.872
35.183
405.240
312.073
536.946

Situatie 3: Reële inschatting van het leven buiten
het gebouw en Samen & Anders
1. Kosten Samen & Anders
2. Kosten Gemeente: WMO
3. Kosten Uitkeringen
4. Kosten Zorgverzekeraars
5. Kosten Overige financiers
Totale kosten

€
€
€
€
€
€

182.358
35.400
387.645
30.304
635.707

€
€
€
€
€
€

925.818
179.723
1.968.044
153.851
3.227.436

€
€
€
€
€
€

-473.423
851.304
-232.878
1.628.093
153.851
1.926.946

Afbeelding 10: De kosten van de dertien casussen zijn vermenigvuldigd naar 66 huurders om zo de inzet van
de vijf kostenposten in zijn geheel inzichtelijk te maken voor Samen & Anders. Vergeleken met situatie 1 wordt
er in situatie 2 en 3 meer uitgegeven door de Gemeente: WMO (het uitgeven van indicaties op het gebied van
maatschappelijke ondersteuning) en Zorgverzekeraars (medische en mentale hulpverlening). De kostenpost
Uitkeringen (vanuit gemeente, UWV of andere financier) bedraagt in situatie 3 lager dan in situatie 1. Dit
is te verklaren door het feit dat het niet mogelijk was hier een reële inschatting voor te geven gedurende de
desbetreffende casussen. Daardoor zijn deze mogelijke kosten niet meegenomen in de resultaten.
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€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

€

€
€
€
€

8.260
59.040
67.300
2

17.380
10.800
11.860
40.040
4

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
15.370 €
7
2

1.755
2.815
10.800
-

62.000
34.000
96.000
6

8.320
20.400
31.165
59.885
6

12.670
7.040
18.870
38.580
8
3

Huurder 2

Huurder 1

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

13.520
2.240
15.760
2

13.520
160
13.680
7

4.615
720
5.335
8
7,5

Huurder 3

Casus 3

1.690
7.200
40.560
49.450
8

3.250
7.200
35.620
46.070
9
3

€
€
9.200
€
7.200
€ 85.400
€
€ 101.800
5

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

Huurder 4

Casus 4

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

7.200
2.080
9.280
6

7.200
2.080
9.280
6,5

3.490
7.200
2.080
12.770
8,5
7

Huurder 5

Casus 5

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

30.304
30.304
6

30.304
30.304
8

27.430
27.430
9,5
6

Huurder 6

Casus 6

Afbeelding 11: De kosten van alle ondersteuningsactiviteiten per kostenpost en per
casus inclusief de kwaliteit van leven per situatie gegeven door de huurder.

Situatie 3: Reële inschatting van het leven buiten
het gebouw en Samen & Anders
1. Kosten Samen & Anders
2. Kosten Gemeente: WMO
3. Kosten Uitkeringen
4. Kosten Zorgverzekeraars
5. Kosten Overige financiers
Totale kosten per huurder
Beoordeling kwaliteit van leven huurder

Situatie 2: Reële inschatting van het leven in het
gebouw zonder Samen & Anders
1. Kosten Samen & Anders
2. Kosten Gemeente: WMO
3. Kosten Uitkeringen
4. Kosten Zorgverzekeraars
5. Kosten Overige financiers
Totale kosten per huurder
Beoordeling kwaliteit van leven huurder

Situatie 1: Het leven binnen Samen & Anders
1. Kosten Samen & Anders
2. Kosten Gemeente: WMO
3. Kosten Uitkeringen
4. Kosten Zorgverzekeraars
5. Kosten Overige financiers
Totale kosten per huurder
Beoordeling kwaliteit van leven huurder
Beoordeling kwaliteit van leven vóór S&A

Casus 2

Casus 1

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

4.280
4.280
1

2.090
2.090
6

2.350
2.350
8
4

Huurder 7

Casus 7

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

16.880
13.800
51.820
82.500
2

8.320
13.800
51.820
73.940
5

2.120
13.800
20.080
36.000
10
4

Huurder 8

Casus 8

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

14.148
7.200
4.160
25.508
2

2.040
7.200
9.240
6,5

3.490
1.932
7.200
12.622
9
4

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

9.200
55.895
65.095
1

10.800
11.380
22.180
5

5.590
10.800
5.400
21.790
7
3

Casus 10

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

4.880
20.950
25.830
1

1.560
14.300
15.860
6

17.290
2.100
19.390
9
4

Casus 11

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

15.250
35.740
50.990
7,5

10.800
4.210
15.010
6

5.290
5.400
10.690
9
4

Casus 12
Voormalig
Huurder 9 Huurder 10 Huurder 11
huurder 1

Casus 9

Financiële berekening en resultaten maatschappelijke effectmeting Samen & Anders

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

29.020
32.040
61.060
2

12.640
8.320
20.960
6

3.910
2.890
960
7.760
9
5,5

Huurder 12

Casus 13

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

182.358
35.400
387.645
30.304
635.707

65.470
88.200
146.780
61.469
361.919

93.250
14.677
81.270
66.960
256.157

Totaal 13
casussen

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

14.028
2.723
29.819
2.331
48.901

5.036
6.785
11.291
4.728
27.840

7.173
1.129
6.252
5.151
19.704

Gemiddelde
kosten per
casus

9. Conclusies
De maatschappelijke effecten van Samen & Anders
Binnen Samen & Anders wordt geleefd volgens het wederkerigheidsprincipe met tijdelijk en langdurig
kwetsbare en minder kwetsbare huurders. Het samenleven met oudere verpleeghuisbewoners en het
leveren van wederkerigheid vormt een bijzondere samenleving. Huurders ondernemen activiteiten
voor en met elkaar om zo het leven van henzelf als de anderen beetje bij beetje te verbeteren.
Van elkaar ondersteunen op diverse vlakken tot voor elkaar koken om geld te besparen, Samen &
Anders brengt verschillende mensen vanuit verschillende culturen en leeftijden bij elkaar om in deze
bijzondere samenleving te functioneren.
Samen & Anders vervult een aanzienlijk sociaal maatschappelijke rol. In Rotterdam-Zuid kennen veel
mensen armoede, eenzaamheid en gebrek aan een sociaal netwerk. Samen & Anders laat op een
positieve manier de huurders weer een sociaal netwerk opbouwen. Uit dit onderzoek kunnen daarom
de volgende conclusies worden opgesteld:
•
•
•
•
•
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Binnen Samen & Anders hebben huurders een aanzienlijke bijdrage aan elkaars leven waardoor
er minder of geen beroep wordt gedaan op professionele hulp, zoals een psycholoog of
maatschappelijk werker.
Het leven binnen Samen & Anders bevordert de sociale contacten van de kwetsbare en minder
kwetsbare huurders. Door activiteiten te ondernemen vinden huurders weer een normaal
dagritme en rust in hun leven.
Huurders zorgen voor elkaars financiële zelfredzaamheid door slim te investeren en overzicht
te houden op de uitgaven. Daarnaast heeft de persoonlijke ontwikkeling van enkele huurders er
voor gezorgd dat zij de stap hebben gemaakt van een uitkering naar een betaalde baan.
Door ergens bij te horen worden huurders gekend en gehoord. Ieder heeft zijn eigen kracht om
anderen te helpen waar dat nodig is. Huurders geven invulling aan elkaars leven en tellen weer
mee in de maatschappij!
Huurders geven de kwaliteit van hun leven binnen Samen & Anders gemiddeld een 8,5.
Vergeleken met de kwaliteit van leven die zij geven vóór de periode van Samen & Anders,
namelijk een 4,3, is een flinke stijging te zien.

Plotschema gemiddelde 10 casussen:

Gemiddelde kosten situa�es
10
9
8

Cijfer

7
6

Situa�e 1

5

Situa�e 2

4

Situa�e 3

3

2
1
0

€0

€ 5.000

€ 10.000

€ 15.000

€ 20.000

€ 25.000
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€ 50.000

Kosten

Afbeelding 12: Het resultaat per situatie van de kosten (van de ondersteuningsactiviteiten) en de kwaliteit van
leven van de huurder.

De financiële effecten van Samen & Anders
Naast de maatschappelijke effecten heeft deze effectmeting financiële effecten opgeleverd, deze financiële
effecten zijn hieronder geconcludeerd:
• In de bovenstaande tabel zijn de gemiddelde kosten van de dertien casussen afgezet tegenover de kwaliteit
van leven die de (voormalig) huurder geeft per situatie. Bij situatie 1 (de huidige Samen & Anders situatie)
zijn de kosten het laagst en de kwaliteit van leven het hoogst. Bij situatie 3 (een reële inschatting van de
situatie waarbij de gesproken (voormalig) huurder niet bij Samen & Anders en niet in het gebouw woont)
is een tegengesteld beeld te zien ten opzicht van situatie 1, hierbij zijn de kosten het hoogst en de kwaliteit
van leven het laagst.
• Het leven binnen Samen & Anders zorgt voor een aanzienlijke besparing op de uitgaven van diverse
professionals en diensten vanuit de kostenposten: Gemeente: WMO, Uitkeringen, Zorgverzekeraars en
overige financiers.
• Het leven binnen Samen & Anders bespaart de maatschappij op jaarbasis € 1.926.946. Elke euro die in
Samen & Anders wordt geïnvesteerd, levert de maatschappij € 4,07 op in uitgaven elders.
De maatschappelijke meerwaarde van Samen & Anders is aanzienlijk. Het leven binnen Samen & Anders
zorgt voor een verhoging van de kwaliteit van leven van huurders en een afname van de inzet van andere
professionals op onder andere medisch en financieel gebied. Met deze rapportage gaat Laurens Wonen op zoek
naar alternatieve financieringsbronnen om te komen tot een financiële businesscase en zo toekomstbestendig
te zijn.

25

11. Kernpartners en vrienden van Samen & Anders
De effectmeting van Samen & Anders heeft kunnen plaatsvinden mede dankzij de volgende partners:

Guido de Ruiter

Hogeschool Rotterdam/ EMI

Gemeente Rotterdam

Pameijer

Daarnaast wordt Samen & Anders nomadisch ontwikkeld en vormgegeven met diverse kernpartners:

Laurens Zorg

Afrikaander Wijkcoöperatie

Hogeschool Rotterdam/ EMI

Wilskracht Werkt

Pameijer
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12. Bijlagen
www.effectencalculator.nl
Uitzetting uit huurwoning

€ 6.000
€ 200
Kosten begeleid wonen na woninguitzetting
€ 50.000
Levensloopbestendig maken woning
€ 10.000
Gemiddelde huurprijs sociale sector
€ 450
Gemiddelde
vrije sector
€ 850
versie
25 september huurprijs
2017
Hypotheek
en
leveringsakte
door
notaris
€ 1.100
Deze maatschappelijke prijslijst is onderdeel van de Effectencalculator:
Bouwgrond
€ 390
een instrument om de maatschappelijke meerwaarde van nieuwe
1%
hogere
verkoopwaarde
van
Nederlandse
koopwoning
€ 2.500
aanpakken in het domein van zorg en welzijn zichtbaar te maken.
Verplaatsen
probleemgezin
€ 70.000
Maatschappelijke kosten tellen steeds meer mee. Maar prijzen
zijn lastig
Schoonmaker
15praktisch
te vinden. Daarom zijn we ze gaan verzamelen en hebben we€ ze

12.1.Kosten
Maatschappelijke
prijslijst
deurwaarder ontruiming
van een huis

Maatschappelijke prijslijst

keer
interventie
keer
keer
maand
maand
keer
m2
keer
uur

vertaald. De prijslijst is uitgegroeid tot een breed gewaardeerd
hulpmiddel.
Veiligheid
Politie inzet
€ 45
uur
Let
op. De prijzen zijn een zo goed mogelijke inschatting op €
basis
informatie.
Dagvaarding
80 van de gevondenkeer
Vaak
zijn
het
(conservatieve)
gemiddelden
van
diverse
bronnen.
Werkelijke
prijzen
zijn
Een mishandeling
€ 5.500
delictafhankelijk
van
tijd,
plaats,
aanbieder
en
precieze
definitie.
De
genoemde
prijzen
zijn
altijd
indicatief.
Een bedreiging
€ 2.700
delict
Het
is vrij, en voor eigen risico. Reken uzelf niet te snel
rijk. Van een besparing
is pas sprake
Eengebruik
zedendelict
€ 2.600
delict
als
er
ook
echt
door
iemand
minder
geld
betaald
wordt.
Bronvermelding
stellen
we
op
Een vermogensdelict (diefstal, heling, afpersing)
€ 1.400
delictprijs.
Een overtreding van de wegenverkeerswet
€ 910
delict
We
door met
Helpt u mee? We horen graag
prijzen.
Eengaan
vernieling
in deinventariseren.
openbare ruimte
€ 730nieuwe en scherpere
delict
Wilt u de maatschappelijke prijslijst verantwoord gebruiken en zelf de Effectencalculator inzetten?
Een opiumdelict
€ 670
delict
Volg dan de training tot Effectencalculateur.
Een economisch delict
€ 550
delict
Advocaat
€ 180
uur
Meer informatie (ook voor bronnen bij deze prijzen):
Detentie
€ 230
dag
http://www.effectencalculator.nl | info@effectencalculator.nl
TBS
€ 480
dag
Inzet St. Reclassering Nederland
€ 750
jaar

Zorg & gezondheid
Huisarts (consult (<20 min.) | telefonisch consult | visite
Leefomgeving
aan huis | consult weekenddienst)

Zwembad (kosten na aftrek opbrengsten)
Praktijkondersteuner huisarts (POH)
Sporthal (kosten gemeente, gem. voor diverse sporten)
Huishoudelijke hulp thuiszorg
Voetbalveld
Persoonlijke verzorging thuiszorg
Cruyff-Court (jaarlijkse kosten | aanleg)
Verpleegkundige ziekenhuis
Bestrating (klinkerweg | asfaltweg)
Wijkverpleegkundige
Verkeersbord
Eerstelijns psycholoog
Winkelwagentje
Psychiater
Vervangen prullenbak
Paramedische zorg (fysio, ergo, dieet, etc.)
Lantaarnpaal
Polikliniekbezoek algemeen ziekenhuis (gemiddeld)
Speeltoestel (klein | groot)
Revalidatie
Bushokje
Meerprijs van intramurale zorg t.o.v. thuiszorg
2x per dag zorg in eigen huis
Diversen
Verpleegdag algemeen ziekenhuis
Winst
supermarkt
Forensische
zorg (klein | gemiddeld | groot)
Beschermd wonen met intensieve verzorging en
Gemiddelde
verpleging junior-professional
Gemiddelde
senior-professional
Bezoek spoedeisende
hulp
Huurprijs
in
maatschappelijk
vastgoed (MFA / Kulturhus)
Verblijf eerste hulp ziekenhuis
(commerciële
partij
|
maatschappelijke
partij)
Ambulancerit spoed | besteld

€ 10 | € 5 | € 14 |
keer
€ 46
€ 210
uur
€ 80
uur
€ 55 | € 2,80
uur | speler
€ 20
uur
€ 80.000
jaar
€ 27
uur
€ 9.000 | € 100.000 jaar | stuk
€ 30
uur
€ 40 | € 45
m2
€ 50
uur
€ 150
stuk
€ 80
uur
€ 270
stuk
€ 95
uur
€ 500
stuk
€ 35
sessie
€ 800
stuk
€ 150
bezoek
€ 750 | € 5.000
stuk
€ 110
uur
€ 5.000
stuk
€ 30
dag
€ 100
dag
€ 350
dag
€€ 30.000
jaar
280 | € 250.000 dag
|€€275
400.000
dag
€ 50
uur
€€ 80
uur
250
bezoek
€€ 140
|
€
80
m2
2.200
dag
€ 680 | € 300

keer

een initiatief van
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www.effectencalculator.nl
MRI-scan
Intramurale (crisis)opname GGZ
Gebroken arm
Behandeling PAAZ
Deeltijdbehandeling 2e lijns GGZ (16 weken)
Kosten gemeente GGZ-cliënt met ernstig psychiatrische
aandoening (EPA)
Zorg zwaar verstandelijk beperkt persoon (IQ <50)
Zorg licht verstandelijk beperkt persoon (IQ 50-69)
Zorg laagbegaafd persoon (IQ 70-85)

€ 400
€ 275
€ 3.900
€ 5.000
€ 8.000
€ 17.000

keer
dag
arm
behandeling
keer
patiënt/jaar

€ 57.000
€ 34.000
€ 28.000

jaar
jaar
jaar

€ 3.000
€ 14.000
€ 6.000 - € 18.000
€ 22.000
€ 1.200 | € 2.000
€ 2.500 | € 3.000
€ 104.000

leerling
leerling
leerling
leerling
persoon
jaar
jaar/gezin

€ 40.000
€ 35 | € 13.500

keer
dag/interventie

€ 1.900 | € 2.300
€ 225
€ 65.000
€ 5.000 | € 25.000
€ 60
€ 3.500
€ 250
€ 7.500
€ 3.700
€ 5.400
€ 7.000
€ 385
€ 3.700
€ 55.800
€ 8.900
€ 7.500
€ 6.600 | € 10.900
€ 1.300 | € 7.100
€ 1.700 | € 4.900
€ 1.700 | € 1.300
€ 1.500
€ 6.600 | € 3.200
€ 4.000

traject
dag
jaar
jaar | traject
uur
gezin/jaar
gezin/jaar
interventie
interventie
interventie
jaar
maand
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar/interventie
mnd/interventie
mnd/interventie
maand
keer
jaar/interventie
jaar

Jeugd
Meerkosten speciaal basisonderwijs
Meerkosten speciaal onderwijs
Meerkosten rugzakleerling
Aanvullende kosten (vervoer, thuiszorg, extrabegeleiding)
Dyslexie (diagnose | behandeling)
Leerlingenvervoer (stad | platteland)
Inzet bij multiprobleemgezin (gemiddeld / alle
ondersteuning)
Uithuisplaatsing kind (excl. begeleiding/vergoeding)
Uithuisplaatsing kind (begeleiding + vergoeding
pleeggezin)
Begeleide Omgangsregeling (BOR) (regulier | zwaar)
Een plek in een jeugdinrichting
Een residentiële opvangplaats
Ontheffing uit ouderlijk gezag / voogdij (inzet Jeugdzorg)
Jongerenwerker
Inzet Raad voor Kinderbescherming
Inzet bureau Halt
Inzet jeugdzorg (zonder uithuisplaatsing)
Jeugdreclassering
Jeugdbescherming
Een pleegzorgplaats
Maandelijkse betaling alimentatie
Kind in GGZ (gemiddeld)
Jongere in gesloten jeugdzorg
Ondertoezichtstelling (OTS) <1 jaar
Ondertoezichtstelling (OTS) >1 jaar
Reguliere Jeugdreclassering
Individuele Trajectbegeleiding (ITB)-Harde Kern
Individuele Trajectbegeleiding - Criem
Scholings- en trainingsprogramma (STP) Jeugdzorg
Gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) advies
Gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) begeleiding
Kosten startkwalificatie voor een minderjarige

een initiatief van
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Ouderen
Wonen in verzorgingshuis, met lichte zorg
Wonen in verpleeghuis, met gemiddelde zorg
Gemiddelde kosten geneesmiddelen 65+-ers
(gewoon | polyfarmacie = meer dan 5)
Nieuwe heup (met meerdaagse opname)
Rollator
Scootmobiel
Personenalarmering
Traplift (investerings- | afschrijvingskosten)
Domotica (investerings- | afschrijvingskosten)

€ 60 - € 90
€ 150
€ 800 | € 1.500

dag
dag
jaar

€ 22.000
€ 200
€ 5.000 - € 8.000
€ 300
€ 5.000 | € 333
€ 15.000 | € 1.000

keer
stuk
stuk
jaar
eenmalig | jaar
eenmalig | jaar

Welzijn
Maatschappelijk werker
Pakket voedselbank
Verblijf maatsch. opvang (excl. | incl. zorg/begeleiding)
Gemiddeld verblijf maatschappelijke opvang
Verplaatsen probleemgezin
Sociale activering
Eigen-krachtconferentie
Dagactiviteit (lichte | zware begeleiding)
Dagbesteding met verblijf (lichte | zware begeleiding)
Vervoer dagactiviteit

€ 65
€ 3,50
€ 80 | € 100
€ 12.000
€ 70.000
€ 3.750
€ 4.500
€ 35 | € 50
€ 10 | € 30
€ 10

uur
pakket
dag
jaar
keer
keer
keer
dagdeel
dagdeel
dag

Werk & inkomen
Bijstandsuitkering 21+
(alleenstaand | alleenstaande ouder | getrouwd)
Kosten ziekteverzuim
Schuldhulpverlening
Budgetcoach | Budgethulp | Budgetbeheer
Bewindvoering (eenpersoons | tweepersoonshuishouden)
Bewindvoerder
Beheer van Persoonsgebonden Budget (PGB)
Curatele (eenpersoons- | tweepersoonshuishouden)
Verklaring WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Pers.)
Beslaglegging deurwaarder
inkomen | bankrekening | inboedel
Inzet UWV (gemiddeld)
Inzet re-integratie
WW-uitkering
Kinderopvang

€ 600 | € 900 |
€ 1.300
€ 230 | € 3.500
€ 1.500
€ 94 | € 72 | € 54
€ 2500 | € 4.200
€ 80
€ 600
€ 3500 | € 5000
€ 270
€ 250 | € 420 |
€ 1.150
€ 3.000
€ 4.700
€ 1.700
€ 60

maand
dag | jaar
jaar
maand
traject
uur
keer
traject
keer
keer
jaar
traject
maand
dag

Wonen
Betalingsregeling
Afsluiten elektriciteit
Beschermd wonen
Klacht bij de woningcorporatie
Mutatie van een woning
Huurtoeslag
een initiatief van

€ 45
€ 790
€ 150
€ 300
€ 1.200
€ 2.100

keer
keer
dag
keer
keer
huish./jaar
pagina 3 van 4
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www.effectencalculator.nl
Uitzetting uit huurwoning
Kosten deurwaarder ontruiming van een huis
Kosten begeleid wonen na woninguitzetting
Levensloopbestendig maken woning
Gemiddelde huurprijs sociale sector
Gemiddelde huurprijs vrije sector
Hypotheek en leveringsakte door notaris
Bouwgrond
1% hogere verkoopwaarde van Nederlandse koopwoning
Verplaatsen probleemgezin
Schoonmaker

€ 6.000
€ 200
€ 50.000
€ 10.000
€ 450
€ 850
€ 1.100
€ 390
€ 2.500
€ 70.000
€ 15

keer
interventie
keer
keer
maand
maand
keer
m2

€ 45
€ 80
€ 5.500
€ 2.700
€ 2.600
€ 1.400
€ 910
€ 730
€ 670
€ 550
€ 180
€ 230
€ 480
€ 750

uur
keer
delict
delict
delict
delict
delict
delict
delict
delict
uur
dag
dag
jaar

€ 210
€ 55 | € 2,80
€ 80.000
€ 9.000 | € 100.000
€ 40 | € 45
€ 150
€ 270
€ 500
€ 800
€ 750 | € 5.000
€ 5.000

uur
uur | speler
jaar
jaar | stuk
m2
stuk
stuk
stuk
stuk
stuk
stuk

€ 30.000 | € 250.000
| € 400.000
€ 50
€ 80
€ 140 | € 80

jaar

keer
uur

Veiligheid
Politie inzet
Dagvaarding
Een mishandeling
Een bedreiging
Een zedendelict
Een vermogensdelict (diefstal, heling, afpersing)
Een overtreding van de wegenverkeerswet
Een vernieling in de openbare ruimte
Een opiumdelict
Een economisch delict
Advocaat
Detentie
TBS
Inzet St. Reclassering Nederland

Leefomgeving
Zwembad (kosten na aftrek opbrengsten)
Sporthal (kosten gemeente, gem. voor diverse sporten)
Voetbalveld
Cruyff-Court (jaarlijkse kosten | aanleg)
Bestrating (klinkerweg | asfaltweg)
Verkeersbord
Winkelwagentje
Vervangen prullenbak
Lantaarnpaal
Speeltoestel (klein | groot)
Bushokje

Diversen
Winst supermarkt (klein | gemiddeld | groot)
Gemiddelde junior-professional
Gemiddelde senior-professional
Huurprijs in maatschappelijk vastgoed (MFA / Kulturhus)
(commerciële partij | maatschappelijke partij)

een initiatief van
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Ter aanvulling van de maatschappelijke prijslijst voor de effectencalculator Samen & Anders zijn de
volgende ondersteuningsactiviteiten bijgevoegd. De prijzen van Samen & Anders zijn conservatieve
gemiddelden samengesteld door Samen & Anders. Voor de overige financiers is een zo goed
mogelijke inschatting gemaakt op basis van meerdere bronnen. De genoemde prijzen zijn indicatief.
Samen & Anders:
• Contact kwartiermaker of woonconculent			
• Wederkerigheidsactiviteiten					

€ 65		
€ 15		

Overige financiers:
• Gemiddeld jaarinkomen facilitair medewerker		
€ 31.165
(Bron: Indeed.nl)
• Gemiddeld jaarinkomen beveiliger 				
€ 30.304
(Bron: Indeed.nl)
• Overig							
uiteenlopend
										

uur
uur
jaar
jaar
interventie/ 		
moment/ periode

Om duidelijk te maken wat de maatschappelijke meerwaarde is van Samen & Anders, zijn de
interventies die gedurende de gesprekken naar voren kwamen onderverdeeld in vijf kostenposten:
Samen & Anders:
• Contact kwartiermaker of 				
woonconculent
• Wederkerigheidsactiviteiten
Gemeente: Wmo
• Maatschappelijk werker
• Verblijf maatschappelijke opvang (excl. zorg/
begeleiding)
• Verblijf maatschappelijke opvang (incl. zorg/
begeleiding)
• Gemiddeld verblijf maatschappelijke opvang
• Schuldhulpverlening
• Budgetcoach
• Budgethulp
• Budgetbeheer
• Betalingsregeling
• Curatele (eenpersoonshuishouden)
• Curatele (tweepersoonshuishouden)
• Verklaring WSNP (Wet Schuldsanering
Natuurlijke Pers.)
• Uitzetting huurwoning
• Kosten begeleid wonen na woninguitzetting
• Gemiddelde kosten senior-professional

Zorgverzekeraars:
• Huisarts (consult (<20 min.))
• Huisarts (telefonisch consult)
• Praktijkondersteuner huisarts (POH)
• Eerstelijns psycholoog
• Psychiater
• Polikliniekbezoek algemeen ziekenhuis
(gemiddeld)
• Beschermd wonen met intensieve verzorging
en verpleging
• Verblijf eerste hulp ziekenhuis
• Ambulancerit spoed
• Intramurale (crisis)opname GGZ
• Zorg licht verstandelijk beperkt persoon (IQ
50-69)
Overige financiers:
• Gemiddeld jaarinkomen facilitair
medewerker (Bron: Indeed.nl)
• Gemiddeld jaarinkomen beveiliger
(Bron: Indeed.nl)
• Overig

Uitkeringen
• Bijstandsuitkering 21+ (alleenstaand)
• Bijstandsuitkering 21+ (alleenstaande ouder)
• Bijstandsuitkering 21+ (getrouwd)
• Inzet UWV (gemiddeld)
• Wajong-uitkering
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12.2. Uitgewerkte casus 1
Vóór Samen & Anders
Sigrid is momenteel 55 jaar oud. In begin 2015 kwam Sigrid zonder woning nadat haar ex-vriend een
woning had gekocht, maar deze door het faillissement van zijn bedrijf niet mocht bewonen. Hierdoor
kwamen ze op straat te staan en heeft ze de relatie verbroken. Vervolgens heeft Sigrid tijdelijk bij
haar zoon en daarna bij vrienden gewoond, maar in beiden gevallen op straat gezet. Het contact met
zowel zoon als vrienden is verbroken. Sigrid heeft diabetes type 2. In de periode hierna is ze steeds
meer alcohol gaan drinken. Na twee jaar is Sigrid via haar moeder terecht gekomen bij Samen &
Anders. Haar moeder woonde al in het gebouw als verpleeghuisbewoner.
Situatie 1: De huidige (Samen & Anders) situatie: de huurder woont in Samen & Anders en maakt
gebruik van het concept wat daar is.
Momenteel woont Sigrid al twee jaar binnen Samen & Anders en heeft ze via een buurthuis een
start gemaakt met schuldsanering. Daarnaast vindt er geen hulpverlening plaats voor haar medische
situatie. Het wonen binnen Samen & Anders draagt fors bij aan haar gevoel van zelfwaarde.
Ze wordt gezien als moeder van de etage en vervult haar wederkerigheidsactiviteiten, onder
andere, door werkzaam te zijn in één van de winkels op de begane grond. Hierdoor ziet ze veel
medebewoners en heeft ze een nieuw sociaal netwerk kunnen opbouwen. Ze kan haar verhaal kwijt
bij andere huurders en samen verzorgen ze activiteiten op de etage waar zij woont, zoals gezamenlijk
koken. Haar alcoholgebruik is afgenomen en ze doet actief haar best om haar schulden verder af
te lossen. Nadat ze bij Samen & Anders kwam wonen heeft ze samen met de kwartiermaker een
bijstandsuitkering aangevraagd. Met deze inkomstenbron kan ze de huur betalen en haar schulden
aflossen. Daarnaast is er met Laurens Wonen een betalingsregeling getroffen en heeft ze via het
Fonds Sociale Noden éénmalig € 1.000 toegekend gekregen om financieel zelfredzaam te worden.
Op dit moment lukt dit redelijk, al houdt ze per week een erg laag bedrag over om van te leven.
Met Laurens Wonen is een regeling getroffen om haar huurschuld te vereffenen en uitzetting te
voorkomen. Sigrid is trots op haar situatie vergeleken met de situatie van toen en heeft als doel om
na het aflossen van haar schulden volledig zelfstandig te kunnen wonen. Doordat Sigrid graag wil
werken aan haar zelfredzaamheid is ze mede door (mentale) ondersteuning van andere huurders en
de kwartiermaker van Samen & Anders nu bezig om alle schulden af te lossen.
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Situatie 2: De (fictieve) wonen situatie: de huurder woont in het huidige gebouw waar geen Samen
& Anders concept is.
Zonder de wederkerigheidsactiviteiten binnen Samen & Anders zou Sigrid minder contact hebben
met andere huurders. Ze kan nauwelijks of niet haar verhaal kwijt bij anderen en heeft externe
hulp nodig. Een psycholoog heeft een traject gestart voor een uur per week terwijl ondertussen
de schulden en huurachterstand steeds verder oplopen. Doordat er geen regeling getroffen kan
worden met Laurens Wonen is de kans vrij groot dat Sigrid uit haar studio wordt gezet. Dit heeft ook
op geestelijk vlak gevolgen en de psycholoog zou Sigrid aanmelden voor een traject bij geestelijke
gezondheidszorg voor vier weken nadat ze geen andere plek heeft om te verblijven. Sigrid heeft
toegegeven dat ze dan bij het Leger des Heils een tijdelijk onderdak zou zoeken wanneer ze niet
binnen Samen & Anders zou wonen.
Ondertussen heeft Sigrid door haar opname bij de geestelijke gezondheidszorg en tijdelijk verblijf
een flinke schuld opgebouwd waarbij ze onder curatele wordt gesteld omdat ze financieel geen
controle meer heeft. Vervolgens is een schuldhulpverlening van minimaal 2 jaar nodig om haar te
ondersteunen bij het aflossen van haar schulden. In dit scenario verslechterd de geestelijke situatie
van Sigrid waarbij er naast een opname ook een indicatie word verleend om haar financiële situatie
te verbeteren.
Situatie 3: De (fictieve) niet wonen situatie: de huurder woont niet in Samen & Anders en ook niet
in het gebouw.
In dit scenario benaderd Sigrid het Leger des Heils of een andere soort van maatschappelijke opvang
voor een tijdelijke slaapplaats. Sigrid zal uit zichzelf de Vraagwijzer van de gemeente Rotterdam
benaderen maar zou geen hulp aangeboden kunnen krijgen aangezien ze geen vast verblijfadres
heeft. Hierdoor heeft ze geen inkomstenbron en zou ze ook haar zorgverzekering en haar huidige
schulden niet kunnen betalen/aflossen. Als gevolg hiervan krijgt ze geen medicatie meer en neemt
haar alcoholgebruik toe. Mede door haar hoge bloedsuiker en de enorme stress zou ze medisch
gezien meer afhankelijk worden met als gevolg een spoedopname op de eerste hulp.
Sigrid weet zelf niet hoe ze haar mentale problemen kan verbeteren en krijgt ook geen hulp
aangeboden omdat ze geen vast verblijfadres heeft. De persoonlijke situatie gaat achteruit waarbij
haar lichamelijke klachten en beperkt sociaal netwerk in het ergste geval tot zeer ernstige situaties
leiden. Omdat dit natuurlijk het slechtst mogelijke scenario is, zou ze worden opgenomen en worden
behandeld bij de GGZ. Als gevolg van haar vele problemen zou Sigrid worden ondersteund door een
maatschappelijk werker met een doorlooptijd van een jaar.
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Conclusie uit deze casus
Situatie 1: Sigrid heeft zich binnen Samen & Anders op sociaal en geestelijk vlak ontwikkeld. Ze
heeft een sociaal netwerk opgebouwd en is een vertrouwd gezicht voor andere huurders. Daarnaast
heeft ze door Samen & Anders rust in haar leven gecreëerd en drinkt zij alleen nog alcohol voor de
gezelligheid. Inmiddels is Sigrid actief bezig om haar schulden af te lossen.
Situatie 2: Een reële inschatting is dat Sigrid steeds dieper in de put raakt. De geestelijk en financiële
problemen eisen hun tol waardoor ze uit huis wordt geplaatst en opgenomen wordt in een geestelijke
gezondheidszorginstelling. Ook wordt ze geholpen om haar schulden te saneren en eindigt Sigrid in
deze situatie zonder huisvesting.
Situatie 3: Een reële inschatting is dat Sigrid geestelijk verder in de problemen komt. Tijdens haar
verblijf bij de maatschappelijke opvang ontvangt Sigrid geen medicatie of externe hulp voor haar
diverse problemen. Sigrid ziet in deze situatie geen andere uitweg of mogelijke hulp meer met
als gevolg een verdere achteruitgang. Sigrid wordt opgenomen voor haar psychische problemen,
alcoholverslaving en financiële problemen.
Overzicht maatschappelijk en financieel effect
Situatie
Totale kosten
Vóór Samen & Anders
Situatie 1
€ 15.370
Situatie 2
€ 40.040
Situatie 3
€ 67.300

Beoordeling kwaliteit van leven
2
7
4
2

Casus 1: Kosten aanpak en referen�es
10
9

8

Cijfer

7
6

Situa�e 1

5

Situa�e 2

4

Situa�e 3

3
2
1

0

€0

€ 10.000

€ 20.000

€ 30.000

€ 40.000

€ 50.000

Kosten
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€ 60.000

€ 70.000

€ 80.000

€ 90.000

€ 100.000

Referen�e

Referen�e

Tijd

Aanpak

Contactpersoon Casus

Samen met Laurens Wonen,
Wilskracht Werkt
en buurthuis
schuldsanering
gestart

Aanvraag bijstandsuitkering

Maart 2017
Aanvraag Fonds
Sociale Noden

Februari 2018
Inzet Laurens
Wonen en Wilskracht Werkt

Juli 2018

Juli 2018
Betalingsregeling
getroffen samen
met Kwartiermaker S&A 1uur
€45 + €65 =
€110

Uithuiszetting

Juli 2017

Zomer 2017
Opname GGZ
instramurale
crisis 4 weken

Mevrouw wordt
opgenomen na
depressiviteit
bestaande
klachten en uithuisplaatsing

€1.000

September 2017
Verblijf maatschappelijke
opvang
2 maanden
€80 x 61 =
€4.880

Mevrouw probeert via kort
verblijf Leger des
Heils nieuw onderkomen te
vinden

€1500

Mede door alcoholgebruik onder
curatele gesteld

Schuldsanering
komt te laat op
gang en heeft
langere doorlooptijd nodig

A. Beschrijf gebeurtenissen

Mevrouw kan
niet zelfstandig
haar schulden
aflossen en
huurachterstand
eist tol

€900 x 12 =
€10.800

Behandeling 2e
lijns GGZ (16
weken) voor alcoholverslaving

Mevrouw zit zo
diep in de put,
situatie eist tol
en mevrouw doet
poging tot zelfmoord maar
mislukt

Opname spoedei- Crisisopname GGZ
sende hulp 1
na poging tot
week
zelfdoding + inzet
psycholoog (jaar)
€680 + €2.200 €275 x 16 weken
x 7 = € 16.080
+ €80 x 1 uur x
52 = €34.960

Stress en hoge
bloedsuiker eisen
hun tol. Mevrouw
slikte geen medicijnen meer
omdat ze dit niet
meer kon betalen

€3.000

Ondersteuning
maatschappelijk
werker voor
praktische begeleiding (jaar)
€65 x 1 uur x
52 = €3.380

€3.500

A. Beschrijf gebeurtenissen

Geen zorgverzekering, medicijnen en stress/
alcoholgebruik
neemt verder toe

€275 x 28 =
€7.700

eﬀectencalculator.nl

€8.000

B. Beschrijf ondersteuningsac�viteiten

Februari 2017
Verblijf maatschappelijke
opvang 2 maanden
€80 x 61 =
€4.880

Vraagwijzer kan
geen hulp bieden
omdat mevrouw
geen vast thuisadres heeft

€6.000

Mevrouw heeft
geen verblijfplaats en heeft
zowel psychisch
als financieel
hulp nodig

€270

Aanvraag verklaring WSNP

Juli 2018

Eindsitua�e

7

4

Beoordeling
maatschappelijk
eﬀect

2

Totale prijs €67.300

Beoordeling
maatschappelijk
eﬀect

Totale prijs €40.040

Oktober 2018

Beoordeling
maatschappelijk
eﬀect

Totale prijs €15.370

Binnen S&A werkt ze aan het aflossen van schulden. Daarnaast heeft
mevrouw een sociaal netwerk opgebouwd en is de stress en alcoholgebruik flink afgenomen. Mevrouw voelt
zich binnen S&A niet meer eenzaam

Schuldhulpverlening 2 jaar

B. Beschrijf ondersteuningsac�viteiten

€80 x 1 uur x
52 = €4.160

Mevrouw zou
niet haar verhaal
kwijtkunnen bij
andere huurders
en blijft
psychisch in een
dal

€900 x 12 =
€10.800

Quincy Maan - Projectleider
effectmeting Samen & Anders

Samen met Wilskracht Werkt bij
Fonds Sociale
Noden €1000
toegekend aan
mevrouw

B. Beschrijf ondersteuningsac�viteiten

€65 x 2 x 12 =
€1.560

Aanvraag bijstandsuitkering

Na op straat te
hebben
gezworven bij
Leger des Heils
terecht gekomen

Aanvraag uitkering om inkomen
te generen

A. Beschrijf gebeurtenissen

Wilt zelfstandigheid terug en
werken aan
eigenwaarde, kan
haar verhaal
kwijt bij andere
huurders S&A

Op jaarbasis
Contact kwartiermaker gem.
2 uur per maand

Na op straat te
zijn gekomen veel
stress en alcoholgebruik. Is na
aanbeveling
moeder bij S&A
gekomen

April 2017
Contact psycholoog 1 uur per
week op jaarbasis

Maart 2017

Mevrouw heeft
geen zorgverzekering en kan
geen bezoek bij
dokter betalen
en heeft dus ook
geen medicijnen`

Februari 2017

€65 x 2 = €130

Contact woonconsulente 2 uur

Februari 2017

1. Mevrouw Sigrid 18-10-2018

Titel / Code Casus

4

3

1

2

Vriend had huis gekocht maar door
falliet gaan van bedrijf kwamen zij
op straat te staan.
Relatie uitgemaakt en na korte verblijflocaties op straat gezworven. Via
moeder bij S&A gekomen.

Beginsitua�e
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12.3. Uitgewerkte casus 2
Vóór Samen & Anders
Erwin, 46 jaar, heeft na zijn uithuisplaatsing in 2015 kort verbleven bij de crisisopvang in Rotterdam.
Hierna is hij tijdelijk bij zijn moeder en goede vriendin gaan logeren. In deze tijd heeft Erwin een
Wajong uitkering van 100% op basis van een antisociale persoonlijkheidsstoornis gekregen.
Volgens Erwin kwam deze diagnose voort uit een test van een re-integratiebureau. Dit is daarna nooit
geherindiceerd. Het gaat nu goed en hij weet om te gaan met zijn autisme en ADHD. Erwin heeft
al bijna tien jaar ambulante woonondersteuning van Pameijer. Via een persoonlijke jobcoach van
Pameijer is Erwin bij Samen & Anders terecht gekomen.
Situatie 1: De huidige (Samen & Anders) situatie: de huurder woont in Samen & Anders en maakt
gebruik van het concept wat daar is.
Na alle voorafgaande ellende die Erwin heeft meegemaakt was hij, nadat hij bij Samen & Anders
terecht is gekomen, vooral tevreden met een dak boven zijn hoofd en veilig wonen. Direct na
intreding heeft hij bewindvoering aangevraagd om op financieel gebied zelfredzaam te worden en
zo geen huurschuld op te lopen. Hij wordt hierbij twee uur per week begeleidt door Pameijer. In
de eerste maand was Erwin erg op zichzelf om tot rust te komen. In de periode daarna ging Erwin
actief op zoek naar de invulling van zijn wederkerigheidsactiviteiten. Samen met andere huurders
organiseerde Erwin enkele recreatieve activiteiten, onderhoud aan het Samen & Anders museum en
hulp bij verhuizingen. Dit deed hij ongeveer 40 uur per maand gedurende vier maanden. Hij heeft
hier een voldaan en enthousiast gevoel aan over gehouden.
Erwin heeft verder meer structuur in het dagelijks leven gekregen. Onder andere deze dagelijkse
structuur, de rust in Erwin zijn leven en de contacten met andere huurders hebben ervoor gezorgd
dat hij weer een betaalde baan heeft gevonden. Zijn Wajong uitkering is teruggebracht naar 70% en
de resterende 30% ontvangt hij via zijn huidige werkgever. Ook is de ambulante woonondersteuning
is sinds begin 2018 teruggeschroefd van twee naar één uur per week omdat hij zich zichtbaar heeft
ontwikkeld in de tijd binnen Samen & Anders.
Voordat Erwin arbeidsongeschikt is verklaard was hij actief in de sector beveiliging. Deze kennis
en ervaring kan hij binnen Samen & Anders gebruiken bij het waarborgen van de veiligheid van
het gebouw en haar bewoners. Deze werkzaamheden worden als wederkerigheidsactiviteiten
aangemerkt. Erwin vervult deze activiteiten ongeveer tien uur per maand. Wanneer er bijvoorbeeld
midden in de nacht een brandalarm afgaat, zal hij naar deze locatie gaan om de situatie te verhelpen
en andere huurders gerust te stellen. Erwin wordt gezien als aanspreekpunt omtrent de beveiliging
in het gebouw. Wanneer huurders iets signaleren, zorgt hij er persoonlijk voor dat dit opgelost wordt
of speelt het door naar de kwartiermaker, facilitair teamleider of andere medewerkers die in het
gebouw werkzaam zijn. Dit is dus niet alleen wederkerigheid voor andere huurders maar ook voor
Samen & Anders en het gebouw.
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Situatie 2: De (fictieve) wonen situatie: de huurder woont in het huidige gebouw waar geen Samen
& Anders concept is.
Erwin woont in het gebouw maar zonder Samen & Anders. Zijn persoonlijke ontwikkelingen
duren langer om tot hetzelfde niveau te komen waar hij zich nu bevindt. Hij geeft zelf aan dat de
wederkerigheid een stuk discipline heeft opgebracht en wanneer deze wederkerigheid niet aanwezig
was dat hij meer tijd nodig zou hebben om tot rust te komen, structuur in zijn dagelijks leven te
krijgen en het vinden van een baan. De ambulante woonondersteuning en Wajong uitkering lopen op
hetzelfde niveau door en er vindt geen verlaging plaats.
Laurens Wonen zoekt naar een nieuwe invulling voor de rol als beveiliger. Ondanks Erwin niet
officieel in dienst is, vervult hij wel een groot deel van deze werkzaamheden. Daarom wordt ingeschat
dat Laurens Wonen zonder Erwin en het onbreken van wederkerigheid, aanvullende beveiliging nodig
heeft dat extra geld kost. Het gemiddelde jaarsalaris van een beveiliger in Nederland wordt ingeschat
op € 31.165 (Indeed, 2018)1.
Situatie 3: De (fictieve) niet wonen situatie: de huurder woont niet in Samen & Anders en ook niet
in het gebouw.
Erwin woont niet binnen Samen & Anders. Hij geeft zelf toe dat hij dan langer bij zijn goede vriendin
zou wonen maar in die relatie veel spanningen zouden zijn waardoor hij het huis zou verlaten. Erwin
zoekt via zijn contactpersoon bij Pameijer een verblijf bij de maatschappelijke opvang. Erwin krijgt
een indicatie voor begeleid wonen met extra zorg voor zijn psychische situatie.
Erwin komt tot rust in zijn situatie. Echter duurt dit aanzienlijk langer en heeft hij zijn sociaal netwerk
niet kunnen opbouwen en is nog steeds werkzoekende. De eerdere ervaringen van Erwin bij een
maatschappelijke opvang beoordeelt hij als voldoende. Deze voldoende is vooral gebaseerd op
ervaringen uit het verleden maar biedt weinig toekomstperspectief, iets wat bij zijn verblijf binnen
Samen & Anders wel van toepassing is.

1
Indeed. (2018, December 7). Info over salaris beveiliger (m/v) in Nederland. Opgehaald van
Website van Indeed: https://www.indeed.nl/salaries/Beveiliger-(m/v)-Salaries?period=yearly

37

Conclusie uit deze casus
Situatie 1: Erwin heeft binnen Samen & Anders rust en structuur in zijn leven gekregen. De sociale
contacten die hij dankzij Samen & Anders heeft opgedaan betekenen veel voor zijn persoonlijke
ontwikkeling. Door zijn persoonlijke ontwikkeling is de Wajong uitkering verlaagd en werkt Erwin
weer enkele uren in de week. De ambulante woonondersteuning is in de periode bij Samen & Anders
van twee naar één uur per week gegaan.
Situatie 2: Een reële inschatting is dat Erwin zich minder snel ontwikkelt op het gebied van
persoonlijke ontwikkeling. De ambulante woonondersteuning blijft op twee uur per week staan
en Erwin kan pas later aan het werk dan situatie 1. Daarnaast moet Laurens op zoek gaan naar
invulling van de functie beveiliger voor het waarborgen van de veiligheid in het gebouw, omdat deze
werkzaamheden niet worden uitgevoerd door het ontbreken van wederkerigheid in deze situatie.
Situatie 3: Een reële inschatting is dat Erwin zijn huis uit moet en op straat zal gaan zwerven. Erwin
meldt zich via Pameijer aan voor een huisvesting in combinatie met begeleid wonen. Hierbij wordt hij
geholpen voor zijn lichamelijke en geestelijke gezondheid.
Overzicht maatschappelijk en financieel effect
Situatie
Totale kosten
Vóór S&A
Situatie 1
€ 38.580
Situatie 2
€ 59.885
Situatie 3
€ 96.000

Beoordeling kwaliteit van leven
3
8
6
6

Casus 2: Kosten aanpak en referen�es
10
9
8

Cijfer

7
6

Situa�e 1

5

Situa�e 2

4

Situa�e 3

3
2
1
0

€0

€ 10.000

€ 20.000

€ 30.000

€ 40.000

€ 50.000

Kosten
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€ 60.000

€ 70.000

€ 80.000

€ 90.000

€ 100.000

Aanpak

Referen�e

Referen�e

3

4

Quincy Maan - Projectleider
effectmeting Samen & Anders

Contactpersoon Casus

Mei 2016
Wederkerigheid
40 uur x 4
maanden

Weer begonnen
met werken

September 2016
Wederkerigheid
omtrent veiligheid in gebouw
€15 x 10 x 52
= € 7.800

September 2017

Heeft een achtergrond uit beveiliging en wilt
graag ook de
veiligheid in S&A
bewaken. Krijgt
hier de kans voor

Februari 2018

Verhuisd binnen
S&A naar
grotere kamer
door door zichtbare groei sinds
binnenkomst.

Bewindvoering
Wajong regeling
terug naar
teruggegaan naar
1 uur per week
70%
€80 x 1 x 12 =
€1.700 x 70% x 3
€960
= €3.570

Januari 2018

Nog steeds zichtbare verbetering
aan dagelijks
ritme en
verantwoordelijkheidsgevoel

A. Beschrijf gebeurtenissen

Werkt aan zelf- Door vrienden
voldoening door binnen S&A gerecreatieactivitei- werkt aan dageten te organise- lijkse structuur
ren en helpen bij en is o.a. hiermuseum volgens door aan werk
wederkerigheid. gekomen

Op jaaarbasis
Wajong uitkering
vanuit oude regeling, 100% a.o.
€1.700 x 12 =
€20.400

Salaris beveiliger
(Bron: Indeed.nl)

Op jaarbasis

Laurens Wonen
moet gat opvullen door medewerker beveiliging

A. Beschrijf gebeurtenissen

Later aan het
werk gekomen
door gebrek aan
dagelijkse structuur en
verantwoordelijkheidsgevoel

€12.000

€50.000

Begeleid wonen
na woninguitzetting

eﬀectencalculator.nl

€34.000

Zorg voor licht
versandelijk beperkt persoon op
jaarbasis

Echter heeft
meneer hier geen
eigen woning of
werk (en dus
geen inkomen)

B. Beschrijf ondersteuningsac�viteiten

Verblijf maatschappelijke
opvang door Pameijer op jaarbasis

Toch geeft huurder aan in dit
scenario ook tot
rust gekomen te
zijn al duurt dit
wel een stuk
langer

A. Beschrijf gebeurtenissen

Na op straat te
hebben gezworven maatschappelijke opvang
via Pameijer

€31.165

B. Beschrijf ondersteuningsac�viteiten

Op jaarbasis
Ambulante woonondersteuning
blijft op 2 uur per
week
€80 x 2 x 52=
€8.320

Moeite om zelfredzaam te
worden en heeft
langer ondersteuning nodig

€15 x 40 x 4 =
€2.400

B. Beschrijf ondersteuningsac�viteiten

Ambulante woonondersteuning
2 uur per week
€80 x 2 x 38
=€6.080

Maart 2016

Meneer probeert
direct na binnenkomst bewindvoering aan
te vragen om financieel zelfredzaam te worden

Blijven wonen bij
goede vriendin in
Spijkenisse maar
door ruzie op
straat terecht
gekomen

Maart 2016

Wajong uitkering
vanuit oude regeling, 100% a.o.
€1.700 x 9 =
€15.300

Maart 2016

2. Meneer Erwin 22-10-2018

Titel / Code Casus

Tijd

1

Maart 2016
Contact woonconsulente 2 uur &
contact marktmeester gem. 3
uur per maand
€65 x 2 + €65 x
3 x 12 = €2.470

2

Na uithuisplaatsing via crisisopvang,
wonen bij moeder en goede vriendin
bij S&A gekomen. Dit op advies van
jobcoach van Pameijer. Valt in oude
Wajong regeling. Na tests zijn er autisme en ADHD geconstateerd.

Beginsitua�e

Eindsitua�e

8

6

Beoordeling
maatschappelijk
eﬀect

6

Totale prijs €96.000

Beoordeling
maatschappelijk
eﬀect

Totale prijs €59.885

Oktober 2018

Beoordeling
maatschappelijk
eﬀect

Totale prijs €38.580

Heeft rust en structuur in leven gevonden en via contacten binnen S&A
aan betaald werk gekomen. Bewindvoering is geminderd en meneer gaat
werken aan schuldsanering.

12.4. Uitgewerkte casus 3
Vóór Samen & Anders
Jarno, 21 jaar, woont sinds begin 2018 binnen Samen & Anders. Jarno was eerder werkzaam in het
gebouw als leerling verzorgende IG bij verpleeghuis Simeon en Anna. Jarno heeft voorheen gewoond
op een kamer elders in Rotterdam, maar heeft deze moeten verlaten nadat de verhuurder het huis
had verkocht. Hij heeft kort bij zijn ouders thuis gewoond, maar hij miste zijn onafhankelijkheid. Via
contacten op de werkvloer is Jarno bij Samen & Anders terecht gekomen. Binnen Samen & Anders
heeft hij zijn plek gevonden. Hij merkt dat buren van Samen & Anders sneller contact zoeken dan in
andere woonsituaties.
Situatie 1: De huidige (Samen & Anders) situatie: de huurder woont in Samen & Anders en maakt
gebruik van het concept wat daar is.
De voornaamste reden dat Jarno binnen Samen & Anders woont is om de reistijd van zijn thuisadres
naar zijn toenmalig werkadres te verkorten. Hij heeft veel onregelmatige tijden gewerkt. De werkdruk
hierbij was vrij hoog maar hij compenseerde dit door plezier te vinden in zijn werkzaamheden.
Intussen heeft hij meerdere malen per maand contact met de huisarts die Jarno op persoonlijk vlak
heeft ondersteund. Ook heeft Jarno regelmatig contact met de kwartiermaker van Samen & Anders
en vindt in hem een vertrouwenspersoon. Door zijn hoge werkdruk ontstaan er meer geestelijke
klachten en heeft zijn huisarts geadviseerd minder te gaan werken.
Echter bleek dit voor Jarno niet mogelijk te zijn door de hoge studiedruk van zijn opleiding
verzorgende IG. Hij krijgt lichte rustgevende medicatie van de huisarts voorgeschreven. De hoge
werkdruk begon langzaam zijn tol te eisen waarbij Jarno een korte periode thuis heeft gezeten. De
baan was te belastend op persoonlijk vlak. Nadat hij eerder dit jaar zijn studie heeft afgerond, kijkt
Jarno op deze periode terug en kwam tot de conclusie dat zijn werk bij zijn toenmalige werkgever
te veeleisend was. Hij heeft ontslag genomen en heeft direct een nieuwe baan in dezelfde sector
gevonden.
Helaas bleek achteraf dat de gevolgen van de hoge werkdruk al te veel schade had veroorzaakt
waardoor hij tijdens zijn inwerkperiode opnieuw symptomen van burn-out kreeg. Hij moest stoppen
met deze nieuwe baan. Na contact met de huisarts kreeg Jarno zwaardere medicatie voorgeschreven
met daarbij de mededeling dat de effecten een stuk zwaarder zouden vallen dan de voorgaande
medicatie.
Jarno heeft twijfels over de effecten van deze medicatie maar heeft na ondersteuning van vrienden
en huurders binnen Samen & Anders deze medicatie toch genomen. Het contact met vrienden en
huurders hebben Jarno overtuigd de medicatie in te nemen om zo te herstellen. Langzaam is hij aan
de bijeffecten gewend geraakt en weer meer tot rust gekomen. Hij kan zijn dagelijkse bezigheden
weer uitvoeren.
Momenteel is hij weer bezig met solliciteren naar een nieuwe baan waarbij hij een soortgelijke
situatie als bovenstaand wil voorkomen. Tevens heeft hij zijn wederkerigheidsactiviteiten weer opgepakt en verzorgt hij de pop-up kerstwinkel op de begane grond.
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Situatie 2: De (fictieve) wonen situatie: de huurder woont in het huidige gebouw waar geen Samen
& Anders concept is.
Wanneer er geen wederkerigheid plaatsvindt, geeft Jarno aan dat hij mogelijk meer overlast ervaart
van andere buren. De burn-out verschijnselen vinden net als de werkelijke situatie plaats, maar hij
heeft minder snel contact met andere huurders. Om zijn persoonlijke verhalen kwijt te kunnen bij
een vertrouwenspersoon neemt Jarno liever contact op met zijn huisarts. Hij vertelt over de toename
van de geestelijke klachten en na enkele gesprekken volgt een onderzoek door een maatschappelijk
werker die Jarno ondersteunt tijdens zijn revalidatie. Jarno heeft een langere revalidatie nodig.
Situatie 3: De (fictieve) niet wonen situatie: de huurder woont niet in Samen & Anders en ook niet
in het gebouw.
Jarno woont niet binnen Samen & Anders, maar bij zijn ouders. De burn-out verschijnselen komen
nog steeds voor. Hij woont een langere periode bij zijn ouders voordat hij weer zelfstandig kan
wonen.
Als reden geeft hij hierbij aan dat hij bij zijn ouders in een vertrouwde omgeving kan revalideren.
Echter kunnen zijn ouders hem niet alle aandacht geven die hij nodig heeft voor zijn herstel. Hij heeft
meer contact met zijn huisarts voor persoonlijke ondersteuning. De huisarts zou naar verwachting
net als in het vorige scenario een traject hebben gestart waarbij de maatschappelijk werker Jarno
ondersteunt bij zijn herstel. Echter zou hij graag zelfstandig willen wonen omdat hij bij zijn ouders
ontevredenheid ervaart maar door zijn herstel is dit niet mogelijk.
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Conclusie uit deze casus
Situatie 1: Jarno heeft veel contact met leeftijdsgenoten die binnen Samen & Anders wonen.
Hier vindt hij steun en medeleven wanneer hij dit nodig heeft. Ook benadert hij regelmatig de
kwartiermaker en huisarts voor persoonlijke ondersteuning.
Situatie 2: Een reële inschatting is dat Jarno meer op zichzelf is en minder contact zoekt met andere
huurders. Hierdoor ervaart Jarno de omgeving als minder vertrouwd, waardoor hij op geestelijk vlak
achteruitgaat. Zijn persoonlijke ondersteuning zoekt hij bij de huisarts en maatschappelijk werker.
Situatie 3: Een reële inschatting is dat Jarno langer bij zijn ouders woont. Hier kan hij zijn psychische
problemen niet uiten wat het levensgeluk niet ten goede komt. Daarnaast zorgen de situaties thuis
en op werk voor veel stress waardoor heftige burn-out verschijnselen zichtbaar worden. Om deze
klachten te verhelpen benadert Jarno de praktijkondersteuner van de huisarts en maatschappelijk
werker.
Overzicht maatschappelijk en financieel effect
Situatie
Totale kosten
Vóór S&A
Situatie 1
€ 5.335
Situatie 2
€ 13.680
Situatie 3
€ 15.760

Beoordeling kwaliteit van leven
7,5
8
7
2

Casus 3: Kosten aanpak en referen�es
10
9
8

Cijfer

7
6

Situa�e 1

5

Situa�e 2

4

Situa�e 3

3
2
1
0

€0

€ 2.000

€ 4.000

€ 6.000

€ 8.000

€ 10.000

Kosten
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€ 12.000

€ 14.000

€ 16.000

€ 18.000

€ 20.000

Referen�e

Referen�e

Tijd

Aanpak

Quincy Maan - Projectleider
effectmeting Samen & Anders

Contactpersoon Casus

Op jaarbasis
Contact kwartiermaker S&A
gem. 3 uur per
maand
€65 x 3 x 7 =
€1.365

Wegens stress en
hoge werkdruk
tekenen van
burn-out medicatie ontvangen
van huisarts en
ontslag genomen

Maart 2018
Contact huisarts
>20 min 3 keer
per maand (op
jaarbasis)
€20 x 3 x 12 =
€720

Heeft regelmatig
contact met
marktmeester en
huisarts om persoonlijke verhalen
kwijt te kunnen

Huurder van
S&A ondersteunt
meneer bij herstel en motiveert
om activiteiten
te doen

Op jaarbasis
Wederkerigheid
4 uur/week

Gedurende herstel kort bij
vader verbleven
en weinig contact gezocht
buiten deur

A. Beschrijf gebeurtenissen

S&A biedt
meneer een vertrouwde omgeving wat de sociale contacten
van meneer bevorderd

Langere revalidatie door beperkt sociaal
netwerk

Stopt met
werken wegens
te hoge werkdruk en te lange
reistijd naar
Rotterdam

Huisarts signaleert beperking
sociaal funcitoneren en start
psychisch onderzoek

Heeft het thuis
niet naar zijn zin
en zoekt naar
nieuw huis.
Meneer zit zichtbaar in psychisch
dal

€20 x 4 x 2 =
€160

eﬀectencalculator.nl

Mei 2018
Onderzoek door
maatschappelijk
werker 4 uur per
week (op jaarbasis)
€65 x 4 x 52 =
€13.520

Juli 2018
Maatschappelijk
werker beveelt
POH aan 1uur
per 2 weken (op
jaarbasis)
€80 x 1 x 26 =
€2.080

B. Beschrijf ondersteuningsac�viteiten

Maart 2018
Contact huisarts
>20 min 4 keer
per maand

A. Beschrijf gebeurtenissen

Heeft geen vertrouwenspersoon
en zoekt bij huisarts hulp om
verhalen kwijt te
kunnen

Mei 2018
Onderzoek door
maatschappelijk
werker 4 uur per
week (op jaarbasis)
€65 x 4 x 52 =
€13.520

Huisarts signaleert beperking
sociaal funcitoneren en start
psychisch onderzoek

A. Beschrijf gebeurtenissen

Stopt met
werken wegens
te hoge werkdruk

€15 x 4 x 52 =
€3.120

B. Beschrijf ondersteuningsac�viteiten

€20 x 4 x 2 =
€160

Maart 2018
Contact huisarts
>20 min 4 keer
per maand

Heeft geen vertrouwenspersoon
en zoekt bij huisarts hulp om
verhalen kwijt te
kunnen

€65 x 2 = €130

B. Beschrijf ondersteuningsac�viteiten

Contact woonconsulente 2 uur

Januari 2018

Eerste gesprekken met woonconsulente bij
binnenkomst
S&A

Langer bij vader
gewoond en
i.v.m. te lange
reistijd minder
gaan werken

Januari 2018

3. Meneer Jarno 23-10-2018

Titel / Code Casus

4

3

1

2

Nadat zijn huurhuis werd verkocht
en terug bij zijn vader te hebben gewoond in Oud-Beijerland is meneer
via zijn oude werk en contacten bij
Simeon en Anna bij Samen & Anders
gekomen

Beginsitua�e

43

Eindsitua�e

8

7

Beoordeling
maatschappelijk
eﬀect

2

Totale prijs €15.760

Beoordeling
maatschappelijk
eﬀect

Totale prijs €13.680

Januari 2019

Beoordeling
maatschappelijk
eﬀect

Totale prijs €5.335

Is herstelende na gevolgen hoge
werkdruk en wordt ondersteunt
door vrienden binnen S&A. S&A
biedt meneer een vertrouwde omgeving en manieren om zijn verhalen
kwijt te kunnen

12.5. Uitgewerkte casus 4
Vóór Samen & Anders
Theo, 63 jaar, heeft 24 jaar in Spanje gewoond en is naar Nederland gekomen met de veronderstelling
dat zijn familie hier hem zouden helpen zelfredzaam te worden in de Nederlandse maatschappij.
Helaas was dat niet het geval. Na een tijdelijk verblijf bij de maatschappelijk opvang is hij bij Samen
& Anders terecht gekomen. Theo tobt momenteel erg met zijn gezondheid en heeft sinds zes weken
i.v.m. zijn verslechterde gezondheid meer ziekenhuisbezoeken. Hij heeft na zijn tijd in Spanje en
ervaringen in Nederland kritiek op het Nederlandse zorgsysteem. Hij vindt dat hij veel voor zijn
zorgverzekering, medicijnen en eigen risico moet betalen, terwijl hij in Spanje alleen zijn medicijnen
heeft moeten betalen die ook nog eens goedkoper waren. Binnen Samen & Anders is Theo zelfstandig
en zoekt hij zijn rust.
Situatie 1: De huidige (Samen & Anders) situatie: de huurder woont in Samen & Anders en maakt
gebruik van het concept wat daar is.
Na de persoonlijke ellende die Theo heeft meegemaakt gedurende zijn tijd in Spanje en de eerste
periode in Nederland is hij binnen Samen & Anders op zoek naar rust in zijn leven. Nadat hij bij
Samen & Anders kwam wonen heeft hij direct een uitkering aangevraagd om een inkomstenbron te
garanderen. Theo vermaakt zich dagelijks en doordat hij zich kan terugtrekken op zijn eigen kamer
probeert hij tot rust te komen. Iets wat hij gedurende zijn verblijf bij een maatschappelijke opvang
niet heeft gekund. Hij heeft binnen Samen & Anders regelmatig contact met de kwartiermaker, die
hem persoonlijk ondersteunt met diverse zaken. In de eerste maanden dat Theo binnen Samen &
Anders heeft gewoond heeft hij van de kwartiermaker praktische ondersteuning gehad zodat hij
zelfredzamer werd in Nederland. Hij ziet de kwartiermaker als een vertrouwenspersoon en heeft
hier meer contact mee dan de andere huurders. Ondanks de hoge kosten die Theo betaald voor de
zorg die hij nodig heeft met zijn niet al te hoge uitkering kan hij maandelijks wel rondkomen zonder
schulden.
Sinds Theo in Nederland woont heeft hij wekelijks contact met een psychiater die hem helpt met
zijn persoonlijke gezondheid. Hij tobt al een tijd met diverse lichamelijke problemen, zoals hart-,
longproblemen en rugklachten. Eind september is de gezondheid van Theo erg achteruitgegaan nadat
hij in de nacht onwel was geworden na een val uit bed. Het gevolg hiervan is dat hij drie dagen bij de
eerste hulp in het ziekenhuis moest verblijven. Tijdelijk moet hij meerdere malen per week naar het
ziekenhuis voor diverse controles en ingrepen. Al deze interventies vragen veel van Theo en tijdens
het gesprek gaf hij ook aan dat hij vooral rust in zijn leven zoekt.
Door deze verslechtering van zijn medische situatie heeft Theo last gehad van hallucinaties en
daarbij behorende angsten. Hij slaapt erg slecht en is bang dat hem weer iets zal overkomen. Hij
heeft medicatie gekregen voor zijn hallucinaties maar hij ervaart nog wel slaapproblemen. Dit is
een voorbeeld van een van de problemen die ter sprake gekomen is tijdens een gesprek met Theo.
Duidelijk is wel dat hij veel meer medische klachten heeft en hier hulp voor krijgt van een psychiater,
ziekenhuis of kwartiermaker. Voorheen heeft Theo voor andere huurders gekookt en in een psycho
geriatrische woongroep van het verpleeghuis als wederkerigheid. Dit heeft hij met veel plezier twee
jaar lang gedaan. Helaas lukt dit niet meer door zijn gezondheidsklachten sinds mei 2018.
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Situatie 2: De (fictieve) wonen situatie: de huurder woont in het huidige gebouw waar geen Samen
& Anders concept is.
Bij afwezigheid van de kwartiermaker en wederkerigheid heeft Theo geen contact meer met andere
huurders en tevens wekelijks meer contact met de psychiater. Daarnaast krijgt Theo praktische
ondersteuning om zelfredzaam te worden in de Nederlandse maatschappij.
Voor deze ondersteuning, is de inzet van een maatschappelijk werker noodzakelijk. Theo wordt
begeleid om hem te kunnen laten instromen in de Nederlandse maatschappij. Theo wordt door
externe hulp zelfredzamer, maar dit traject duurt langer dan de werkelijk gebeurde situatie. Echter
mist hij hier de sociale contacten die hij door de wederkerigheid binnen Samen & Anders wel heeft.
Situatie 3: De (fictieve) niet wonen situatie: de huurder woont niet in Samen & Anders en ook niet
in het gebouw.
Theo woont niet binnen Samen & Anders, hij verblijft langer bij de maatschappelijke opvang.
Echter loopt de psychische druk verder op wat mogelijk zijn tol eist. Theo geeft zelf aan door te
draaien terwijl hij langer bij de maatschappelijke opvang woont. Dit gaat mogelijk in combinatie
met agressief gedrag. Om Theo te beschermen en te helpen zou een opname bij een GGZ instelling
passend zijn en de inzet van de psycholoog ter ondersteuning. Ondertussen heeft Theo geen eigen
woning en een terugkeer naar een maatschappelijke opvang is nihil. Een indicatie voor beschermd
wonen met begeleiding en verzorging zou in de lijn der verwachtingen liggen.
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Conclusie uit deze casus
Situatie 1: Theo heeft veel contact met de kwartiermaker en huurders voor het verhelpen van zijn
diverse persoonlijke problemen. De kwartiermaker helpt Theo om zelfredzaam te worden in de
Nederlandse maatschappij. Momenteel tobt Theo nog erg met zijn gezondheid en bezoekt hij vaak
ziekenhuizen voor diverse controles.
Situatie 2: Een reële inschatting is dat Theo contact zoekt met zijn huisarts en psychiater voor
de gewenste ondersteuning. Om zelfredzaam te kunnen worden in de maatschappij zoekt hij
ondersteuning bij een maatschappelijk werker. Daarnaast heeft hij minder tot geen contact met zijn
medehuurders wat het levensgeluk van Theo negatief beïnvloedt.
Situatie 3: Een reële inschatting is dat Theo naar een maatschappelijke opvang gaat voor onderdak.
Maar wegens het verslechten van de mentale situatie gecombineerd met mogelijk agressief gedrag
moet hij tegen zichzelf in bescherming worden genomen. Hierbij wordt hij opgenomen bij een
geestelijke gezondheidszorginstelling waarbij er een nieuw ondersteuningstraject wordt gestart.
Overzicht maatschappelijk en financieel effect
Situatie
Totale kosten
Vóór S&A
Situatie 1
€ 46.070
Situatie 2
€ 49.450
Situatie 3
€ 101.800

Beoordeling kwaliteit van leven
3
9
8
5

Casus 4: Kosten aanpak en referen�es
10
9
8

Cijfer

7
6

Situa�e 1

5

Situa�e 2

4

Situa�e 3

3
2
1
0

€0

€ 15.000

€ 30.000

€ 45.000

€ 60.000

€ 75.000

Kosten
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€ 90.000

€ 105.000

€ 120.000

€ 135.000

€ 150.000

Referen�e

Referen�e

Tijd

Aanpak

€600 x 12 =
€7.200

€65 x 2 = €130

Maart 2016

Aanvraag bijstandsuitkering

Contact woonconsulente 2 uur

Quincy Maan - Projectleider
effectmeting Samen & Anders

Contactpersoon Casus

Maart 2016
Contact psychiater 1 uur per
week (op jaarbasis)
€95 x 1 x 52 =
€4.940

Op jaarbasis
Contact marktmeester gem. 4
uur per maand

Regelmatig contact met marktmeester en kan
hier op vertrouwen. Krijgt hulp
bij persoonlijke en
financiële situatie

September 2018
Spoedrit ambulance en verblijf
eerste hulp 3
dagen
€680 + €2.200
x 3 = €7.280

September 2018
S’nachts onwel
geworden en
sleutelbeen gebroken. Heeft al
langer hartproblemen

Heeft door alle
gezondheidsproblemen weinig
sociale contacten
en behoefte aan
rust. Mist het
leven in Spanje

Maart 2016
Contact psychiater 2 uur per
week (op jaarbasis)
€95 x 2 x 52 =
€9.880

Maart 2016
Contact maatschappelijk werker
2 uur per week
voor 3 maanden
€65 x 2 x 13 =
€1.690

Via huisarts persoonlijke begeleiding van maatschappelijk
werker voor
praktische begeleiding

September 2018
Spoedrit ambulance en verblijf
eerste hulp 3
dagen
€680 + €2.200
x 3 = €7.280

September 2018
S’nachts onwel
geworden en
sleutelbeen gebroken. Heeft al
langer hartproblemen

Op jaarbasis
Ziekenhuisbezoek
3 keer per week

Bezoekt gemiddeld 3 keer per
week ziekenhuis
voor diverse medische controles
en krijgt zware
medicatie

A. Beschrijf gebeurtenissen

Contact psychiater voor sociaal/
maatschappelijke
hulp en begeleiding

€150 x 3 x 52
= €23.400

Meneer geeft zelf
aan te zijn
‘doorgedraaid’ en
moet tegen zichzelf in bescherming worden genomen

Gekeken naar
psychische en lichamelijke gezondheid zal een
indicatie krijgen
voor beschermd
wonen

Meneer geeft aan
zelf een nieuwe
woning te hebben
gevonden. Dit zal
samen gaan met
beschermd wonen
en thuiszorg

€150 x 3 x 52
= €23.400

Crisisopname GGZ
(16 weken) +
inzet psycholoog
(op jaarbasis)
€275 x 16 weken
+ €80 x 1 uur x
50 = €34.800

Beschermd wonen
met intensieve
verzorging en
verpleging
€275 x 184 =
€50.600

€600 x 12 =
€7.200

eﬀectencalculator.nl

B. Beschrijf ondersteuningsac�viteiten

Aanvraag bijstandsuitkering

Maart 2016

A. Beschrijf gebeurtenissen

Nog 3 maanden
verbleven bij
maatschappelijke
opvang incl. zorg
en begeleiding en
aanvraag uitkering

Maart 2016
3 maanden
maatschappelijke
opvang incl. zorg
en begeleiding
€100 x 92 =
€9.200

€600 x 12 =
€7.200

B. Beschrijf ondersteuningsac�viteiten

Aanvraag bijstandsuitkering

Maart 2016

Direct na binnenkomst heeft
meneer een uitkering aangevraagd om een
inkomen te creëren

€65 x 4 x 12 =
€3.120

Ziekenhuisbezoek
3 keer per week

Op jaarbasis

Bezoekt gemiddeld 3 keer per
week ziekenhuis
voor diverse medische controles
en krijgt zware
medicatie

A. Beschrijf gebeurtenissen

Contact met
psychiater voor
sociaal/ maatschappelijke hulp
en krijgt medicatie

B. Beschrijf ondersteuningsac�viteiten

Maart 2016

Direct na binnenkomst heeft
meneer een uitkering aangevraagd om een
inkomen te creëren

Maart 2016

4. Meneer Theo 29-10-2018

Titel / Code Casus

4

3

1

2

Is weer terug naar Nederland verhuisd
na 24 jaar in Spanje te hebben gewoond. Na 3 maanden maatschappelijke opvang bij S&A gekomen.Momenteel heeft meneer veel problemen met
zijn gezondheid en is erg zelfstandig.

Beginsitua�e

47

Eindsitua�e

9

8

Beoordeling
maatschappelijk
eﬀect

5

Totale prijs €101.800

Beoordeling
maatschappelijk
eﬀect

Totale prijs €49.450

Oktober 2018

Beoordeling
maatschappelijk
eﬀect

Totale prijs €46.070

Tobt momenteel erg met gezondheid
maar is gelukkig dat hij bij S&A een
onderkomen heeft en de reisafstand
naar het ziekenhuis kort is. Geeft wel
aan wanneer hij met pensioen kan
het liefst weer naar Spanje wilt

12.6. Uitgewerkte casus 5
Vóór Samen & Anders
Milou, 32 jaar, woont sinds eind 2015 binnen Samen & Anders. Zij heeft hiervoor in een kamer elders
in Rotterdam gewoond, maar heeft deze wegens financiële redenen moeten verlaten. Teruggaan naar
haar moeder was helaas geen optie. Milou’s moeder had een uitkering en wanneer Milou bij haar zou
intrekken zou de uitkering verlaagd worden wegens de kostendelersnorm.
Situatie 1: De huidige (Samen & Anders) situatie: de huurder woont in Samen & Anders en maakt
gebruik van het concept wat daar is.
Milou is sinds begin 2018 weer werkloos omdat haar contract niet werd verlengd. Ze heeft sinds
deze tijd wel actief gezocht naar een nieuwe betaalde baan, maar heeft nog niet tot succes
geleid. Ze krijgt regelmatig hulp van contacten die ze heeft opgedaan uit de tijd bij de Samen &
Anders huurderscommissie. Momenteel onderneemt ze wederkerigheidsactiviteiten voor de
verpleeghuisbewoners van het gebouw. Binnen het gebouw organiseert ze regelmatig danslessen.
Graag zou zij een dans cursus om zo bevoegd les te kunnen geven. Echter wil zij dit wel als hobby
behouden en niet als betaalde baan.
Via contacten bij Samen & Anders is Milou als vrijwilliger aan de slag bij een lokaal buurthuis. Bij het
buurthuis helpt ze andere mensen om te kunnen integreren in de maatschappij. Hierbij probeert zij
anderen zelfredzaam te worden, zoals het aanvragen en invullen van formulieren, iemand wegwijs
maken in de omgeving en persoonlijke ondersteuning. Ze is één keer per week aanwezig en doet dit
met plezier omdat zij in korte tijd mensen erg ziet groeien. Dat geeft haar voldoening.
Milou geeft aan dat, door haar activiteiten in het buurthuis, zij zichzelf verder heeft ontwikkeld.
Wanneer ze terugblikt op haar tijd als ervaringsdeskundige zijn haar sociale eigenschappen gegroeid
en kan zij onder andere met meer begrip en inlevingsvermogen anderen helpen. Daarnaast is ze ook
op persoonlijk vlak gegroeid en staat zij nu steviger in haar schoenen en kan zij lastige situaties beter
aanpakken. Bij deze persoonlijke ontwikkeling krijgt ze wel een keer per twee weken hulp van een
psycholoog.
Situatie 2: De (fictieve) wonen situatie: de huurder woont in het huidige gebouw waar geen Samen
& Anders concept is.
Zonder wederkerigheid heeft Milou minder snel contact met de andere huurders. Vooral van het
contact met ouderen geniet zij veel. De wederkerigheid binnen Samen & Anders heeft Milou vooral
veel sociale contacten opgeleverd die mede hebben geholpen aan haar persoonlijke ontwikkeling,
dagbesteding en vrijwilligerswerk bij een buurthuis. Al deze factoren hebben een flinke bijdrage
geleverd aan de geluksbeleving van Milou. Zonder de wederkerigheid geeft ze aan wel zelfredzaam te
zijn geweest. Echter wel met behulp van een psycholoog.
Situatie 3: De (fictieve) niet wonen situatie: de huurder woont niet in Samen & Anders en ook niet
in het gebouw.
Milou woont niet binnen Samen & Anders, ze redt zichzelf op een andere plek. In haar zoektocht
naar een nieuwe kamer heeft zij diverse andere kamers bezocht. Ze vertrouwt erop dat zij elders een
kamer vindt. Milou heeft minder contact met de mensen die om haar heen wonen.
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Conclusie uit deze casus
Situatie 1: Milou heeft middels Samen & Anders haar sociale netwerk vergroot en zij doet
vrijwilligerswerk in een lokaal buurthuis. Zij helpt hierbij anderen en krijgt hierbij ook wederzijdse
ondersteuning op persoonlijk vlak. Daarnaast helpen haar contacten bij Samen & Anders Milou bij
het vinden van een nieuwe baan. Dankzij het contact met ouderen heeft ze kennis en ervaringen
opgedaan over het omgaan met vele verschillende mensen en doelgroepen. Dit kan zij toepassen bij
haar werk als vrijwilliger. Ze geeft aan dat het wonen binnen Samen & Anders flink heeft bijgedragen
aan haar persoonlijke ontwikkeling.
Situatie 2: Een reële inschatting is dat Milou geen werkzaamheden bij het buurthuis vervult. Samen
met het feit dat er minder contact is met de andere huurders heeft Milou een kleiner sociaal netwerk.
Ook heeft Milou moeite met het vinden van een nieuwe baan aangezien zij hierbij geen hulp krijgt
van anderen.
Situatie 3: Een reële inschatting is dat Milou zonder Samen & Anders elders in Rotterdam een kamer
vindt. Gekeken naar situatie 2 heeft Milou ook in deze situatie een kleiner sociaal netwerk. Daarnaast
heeft ze moeite met het vinden van een nieuwe baan.
Overzicht maatschappelijk en financieel effect
Situatie
Totale kosten
Vóór S&A
Situatie 1
€ 12.770
Situatie 2
€ 9.280
Situatie 3
€ 9.280

Beoordeling kwaliteit van leven
7,5
8
6,5
6

Casus 5: Kosten aanpak en referen�es
10
9
8

Cijfer

7
6

Situa�e 1

5

Situa�e 2

4

Situa�e 3

3
2
1
0

€0

€ 2.000

€ 4.000

€ 6.000

€ 8.000

€ 10.000

€ 12.000

€ 14.000

€ 16.000

€ 18.000

€ 20.000

Kosten
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Tijd

Referen�e

Referen�e

1

3

4

December 2015

€65 x 2 = €130

Contact woonconsulente 2 uur

Quincy Maan - Projectleider
effectmeting Samen & Anders

Contactpersoon Casus

5. Mevrouw Milou 30-10-2018

Titel / Code Casus

Aanpak

2

December 2015

Mevrouw, 32 jaar, kon niet meer
thuis wonen wegens de kostendelersnorm en had geen eigen kamer meer.
Via contacten binnen het gebouw is
zij hier komen wonen.

Beginsitua�e

50

Januari 2018
Krijgt hulp van
andere huurders
en connecties bij
huurderscommissie bij het zoeken
van een baan.
Echter is zij nu
nog werkloos

Heeft brigadiersopleiding afgerond en helpt via
S&A in buurthuis
om anderen zelfredzaam te
worden met
praktische zaken

Op jaarbasis

Februari 2018
Contact psycholoog 1 uur per 2
weken
€80 x 1 x 26 =
€2.080

Bijstandsuitkering (op jaarbasis)

Mevrouw krijgt
ondersteuning
van psycholoog
voor persoonlijke
ontwikkeling/
eigen weg te
kunnen vinden.

Januari 2018

Na het niet verlengen van haar
jaarcontract bij
haar werkgever
werkloos geraakt

A. Beschrijf gebeurtenissen

Als wederkerigheid doet mevrouw diverse
activiteiten uitvoeren en organiseren voor ouderen die haar
dankbaar zijn

Haar zoektocht
naar een nieuw
baan zou moeizamer verlopen
maar ze heeft
vertrouwen dat
ze dit zelf kan

Mevrouw krijgt
ondersteuning
van psycholoog
voor persoonlijke
ontwikkeling/
eigen weg te
kunnen vinden.

Bijstandsuitkering (op jaarbasis)
€600 x 12 =
€7.200

Januari 2018

Februari 2018
Contact psycholoog 1 uur per 2
weken (op jaarbasis)
€80 x 1 x 26 =
€2.080

A. Beschrijf gebeurtenissen

Ze zou haar contact met ouderen
missen die zij
mogelijk elders
kan gebruiken in
haar dagelijkse
bezigheden

€600 x 12 =
€7.200

Ook in dit scenario had mevrouw
invulling kunnen
geven aan haar
dagen

Mogelijk dat mevrouw een langere zoektocht
heeft naar een
nieuwe baan

Mevrouw krijgt
ondersteuning
van psycholoog
voor persoonlijke
ontwikkeling/
eigen weg te
kunnen vinden.
Februari 2018
Contact psycholoog 1 uur per 2
weken (op jaarbasis)
€80 x 1 x 26 =
€2.080

eﬀectencalculator.nl

B. Beschrijf ondersteuningsac�viteiten

Bijstandsuitkering (op jaarbasis)
€600 x 12 =
€7.200

Januari 2018

A. Beschrijf gebeurtenissen

Mevrouw geeft
zelf aan elders
een kamer te
hebben gevonden
wanneer Samen
& Anders er niet
zou zijn

B. Beschrijf ondersteuningsac�viteiten

€65 x 2 x 12 =
€1.560

Wederkerigheid
voor anderen 10
uur per maand
€15 x 10 x 12
= €1.800

B. Beschrijf ondersteuningsac�viteiten

Op jaarbasis
Contact marktmeester gem. 2
uur per maand

Eerste gesprekken met woonconsulente bij
binnenkomst
S&A. Heeft regelmatig contact
met de kwartiermaker

Eindsitua�e

8,5

6,5

Beoordeling
kwaliteit van
leven

6

Totale prijs €9.280

Beoordeling
kwaliteit van
leven

Totale prijs €9.280

Oktober 2018

Beoordeling
kwaliteit van
leven

Totale prijs €12.770

Mevrouw heeft nog moeite met het
vinden van een baan. Haar werk als
ervaringsdeskundige in het buurthuis
heeft haar op persoonlijk vlak een
stuk sterker gemaakt en ze geeft aan
hierdoor gegroeid te zijn.

12.7. Uitgewerkte casus 6
Vóór Samen & Anders
Jos van 52 jaar heeft voorheen bij zijn vader en broer gewoond. Na het overlijden van zijn vader is
de situatie in de familie erg verslechterd wat heeft geleid tot veel ruzies. Hierdoor heeft hij zo snel
mogelijk een nieuw huis voor zichzelf gekocht, zodat hij deze stressvolle periode zou kunnen afsluiten.
In die tijd heeft hij bij een metselbedrijf gewerkt en hier veel lichamelijk zware werkzaamheden
verricht. Samen met de lange werkdagen heeft dit voor een hoge werkdruk gezorgd.
Hij is weggegaan uit het huis waar hij met zijn broer heeft gewoond en verbleef kort bij zijn zus.
Zij heeft als vrijwilliger gewerkt in het gebouw waar Samen & Anders is gevestigd. Via deze zus heeft
hij een woonruimte weten te verkrijgen binnen Samen & Anders.
Situatie 1: De huidige (Samen & Anders) situatie: de huurder woont in Samen & Anders en maakt
gebruik van het concept wat daar is.
Binnen Samen & Anders heeft Jos zijn wederkerigheid vervuld door activiteiten voor de verpleeghuisbewoners te organiseren en facilitaire werkzaamheden te verrichten. Deze wederkerigheid heeft
hij vooral in de avonduren, op vrije dagen en in het weekend gedaan. Dit alles naast zijn veeleisende
baan bij het metselbedrijf.
In het kader van wederkerigheid heeft Jos gemiddeld 32 uur per week besteed wat veel meer is dan
de gevraagde tien uur per maand. Zijn facilitaire werkzaamheden worden erg gewaardeerd door
de facilitair manager. Uiteindelijk heeft hij door Laurens een betaalde baan aangeboden gekregen
binnen het gebouw. Deze heeft hij geaccepteerd en ontslag genomen bij het metselbedrijf. De
baan als facilitair medewerker heeft een lagere werklast en is minder intensief dan zijn vorige baan.
Momenteel haalt hij veel plezier en voldoening uit deze baan. Deze baan biedt hem een beter
toekomstperspectief dan zijn vorige baan. Wanneer hij over zijn periode bij Samen & Anders vertelt,
doet hij dit met veel passie en trots.
Daarnaast heeft het wonen en werken binnen Samen & Anders veel bijgedragen aan de persoonlijke
ontwikkeling en het sociale netwerk van Jos. Dagelijks is hij in het hele pand aanwezig en is er dus
veel contact met andere huurders, verpleeghuisbewoners en medewerkers. Dit bevordert de sociale
eigenschappen van Jos. Inmiddels heeft hij ook een relatie.
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Situatie 2: De (fictieve) wonen situatie: de huurder woont in het huidige gebouw waar geen Samen
& Anders concept is.
Jos heeft wel huisvesting, maar zijn persoonlijke ontwikkeling neemt een minder positieve wending.
Hij blijft werken bij een metselbedrijf waar hij veel lichamelijk zwaar werk doet en lange dagen maakt.
Hij geeft aan dat dit mogelijk tot lichamelijke klachten leidt. Echter laat hij dit niet zo ver komen en
gaat hij indien mogelijk tijdig minder intensief werk verrichten binnen het bedrijf. Hierover heeft hij
de twijfel wat het toekomstperspectief zal gaan worden en of het mogelijk is om minder intensief
werk te verrichten.
Jos zoekt wel contact op met andere bewoners, maar om tot rust te komen verblijft hij graag alleen
in zijn kamer. Na alle narigheid in de familie heeft hij alleen nog goed contact met zijn zus die hij
regelmatig bezoekt. Bij zijn zus kan Jos makkelijker zijn hart luchten en waarnodig om hulp vragen. Jos
heeft een klein sociaal netwerk opgebouwd. Intussen gaat Laurens op zoek naar een nieuwe invulling
voor de rol van facilitair medewerker, omdat Jos door het ontbreken van wederkerigheid niet bekend
zou zijn met deze functie. Het gemiddelde jaarsalaris van een facilitair medewerker wordt ingeschat
op € 30.304. (Indeed, 2018) De kosten voor het werven en selecteren voor deze functie door Laurens
is hierbij niet meegenomen, omdat hier geen inschatting van gemaakt kan worden.
Situatie 3: De (fictieve) niet wonen situatie: de huurder woont niet in Samen & Anders en ook niet
in het gebouw.
Jos woont niet binnen Samen & Anders, maar hij verblijft kort bij familieleden waar hij het wel goed
mee kan vinden. De situatie in het huis van zijn broer is niet te verdragen. Om zijn persoonlijke rust
te vinden zoekt hij naar een nieuwe woonruimte. Door de lange wachtlijsten komt hij niet direct
in aanmerking voor een nieuwe woonruimte. Het sociaal netwerk wordt kleiner waarbij hij vooral
contact zoekt bij familieleden en omstanders.
Jos blijft werkzaam bij het metselbedrijf waarbij hij intensieve werkzaamheden doet. Hij probeert
lichamelijke klachten te voorkomen door tijdig aan te geven dat deze werkzaamheden hem te veel
worden. Hierbij kan hij moeilijk inschatten of dit mogelijk is en wat het toekomstperspectief wordt.
Tot slot moet Laurens de rol van facilitair medewerker anders invullen. De gemiddelde kosten van een
jaarsalaris in deze functie wordt ingeschat op € 30.304 (Indeed, 2018)1. De kosten voor het werven en
selecteren door Laurens voor deze functie is hierbij niet meegenomen, omdat hier geen inschatting
van gemaakt kan worden.

1
Indeed. (2018, November 30). Info over Salarissen voor Facilitair Medewerker (m/v) in Nederland. Opgehaald van Website van Indeed: https://www.indeed.nl/salaries/Facilitair-Medewerker-(m/
v)-Salaries?period=yearly
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Conclusie uit deze casus
Situatie 1: Jos heeft zich binnen Samen & Anders ontwikkeld op persoonlijk vlak. Hij heeft zijn rust
gevonden na de stressvolle periode in zijn familiekring. Daarnaast heeft het leven binnen Samen &
Anders de sociale contacten van Jos bevorderd en heeft hij een baan binnen het gebouw van Laurens
Simeon en Anna als facilitair medewerker verdiend. Dit biedt hem toekomstperspectief.
Situatie 2 & 3: Een reële inschatting voor beide situaties is dat Jos een kleiner sociaal netwerk
heeft en meer op zichzelf leeft. Daarnaast vervolgt hij zijn werk bij een metselbedrijf wat hem geen
toekomstperspectief biedt wegens de lichamelijke lasten. Daarnaast moet Laurens de functie van
facilitair medewerker door iemand anders laten vervullen.
Overzicht maatschappelijk en financieel effect
Situatie
Totale kosten
Vóór S&A
Situatie 1
€ 27.430
Situatie 2
€ 30.304
Situatie 3
€ 30.304

Beoordeling kwaliteit van leven
6
9,5
8
6

Casus 6: Kosten aanpak en referen�es
10
9
8

Cijfer

7

6

Situa�e 1

5

Situa�e 2

4

Situa�e 3

3
2
1
0
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€ 100.000

Kosten
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Tijd

Referen�e

Referen�e

1

3

4

September 2016

€65 x 2 = €130

Contact woonconsulente 2 uur

Quincy Maan - Projectleider
effectmeting Samen & Anders

Contactpersoon Casus

6. Meneer Jos 1-11-2018

Titel / Code Casus

Aanpak

2

September 2016

Meneer (52 jaar) woonde voorheen
bij broer en vader. Na het overlijden
van zijn vader zijn er veel ruzies ontstaan waardoor hij wegwilde. Deed
ondertussen zwaar werk bij een
metselbedrijf en maakte lange dagen

Beginsitua�e

54
Gemiddeld 32
uur per week

Op jaarbasis

Laurens is erg
tevreden en
biedt meneer een
betaalde baan
aan voor facilitaire werkzaamheden

Hierdoor gestopt
met baan in de
bouw. Vervulde
naast zijn baan in
het gebouw nog
steeds 32 uur aan
wederkerigheid

Het opdoen van
sociale contacten
en zijn baan
binnen Samen &
Anders hebben
veel bijgedragen
aan de persoonlijke ontwikkeling

A. Beschrijf gebeurtenissen

Deed veel wederkerigheid voor
ouderen en onderhoud aan het
gebouw middels
facilitaire werkzaamheden

Echter bevorderd
dit niet het sociaal netwerk van
meneer die vooral
contact zoekt bij
zijn zus die veel
verzorging nodig
heeft

Salaris facilitair
medewerker
(Bron: Indeed.nl)

Op jaarbasis

Laurens Wonen
moet de rol van
facilitair medewerker zelf opvullen

Werkdruk zou erg
hoog zijn wat
mogelijk tot lichamelijke klachten leiden. Daarnaast een kleiner
sociaal netwerk

Meneer geeft aan
weinig toekomstperspectief te
hebben in dit
scenario

A. Beschrijf gebeurtenissen

Door lange
wachtlijsten niet
direct elders terecht kunnen en
verblijft korte tijd
bij zijn zieke zus
waar hij goed
contact mee had

eﬀectencalculator.nl

€30.304

B. Beschrijf ondersteuningsac�viteiten

Meneer zou het
langer wonen bij
zijn broer niet
kunnen verdragen
en zou zoeken
naar een nieuwe
huisvesting

€30.304

B. Beschrijf ondersteuningsac�viteiten

Salaris facilitair
medewerker
(Bron: Indeed.nl)

Op jaarbasis

Meneer geeft aan
zichzelf meer
terug te trekken
op zijn kamer en
zodoende tot
rust zijn gekomen

A. Beschrijf gebeurtenissen

Geen mogelijkheid tot betaalde
baan dus Laurens
Wonen moet de
functie van facilitair medewerker opvullen

€15 x 32 x 52
= €24,960

Meneer zou blijven
werken bij metselbedrijf maar
zoeken naar
minder zware
werkzaamheden
wegens gezondheid

€65 x 3 x 12 =
€2.340

B. Beschrijf ondersteuningsac�viteiten

Op jaarbasis
Contact marktmeester gem. 3
uur per maand

Eerste gesprekken met woonconsulente bij
binnenkomst
S&A en heeft regelmatig contact
met de kwartiermaker

Eindsitua�e

9,5

8

Beoordeling
kwaliteit van
leven

6

Totale prijs €30.304

Beoordeling
kwaliteit van
leven

Totale prijs €30.304

November 2018

Beoordeling
kwaliteit van
leven

Totale prijs €27.430

Het leven binnen Samen & Anders
heeft meneer veel voldoening gegeven
en gemaakt tot de persoon wie hij nu
is. Ook is zijn sociaal netwerk dankzij
het leven binnen Samen & Anders
flink gegroeid

12.8. Uitgewerkte casus 7
Vóór Samen & Anders
Nasir van 24 jaar woont sinds april 2018 binnen Samen & Anders. Voorheen heeft hij in een
studentenkamer in Rotterdam gewoond. Deze periode is niet verlopen zoals hij verwachtte. Zijn
huisgenoten waren niet erg sociaal en gebruikten regelmatig softdrugs. Daarnaast was de kamer
op het gebied van hygiëne en brandveiligheid niet goed. Wanneer hij dit aankaartte bij de huisbaas
werd er geen gehoor aan gegeven, ondanks de bevestiging van de brandweer dat het huis niet aan
alle eisen voldeed. Ook heeft hij de veiligheid in de directe omgeving van het huis als slecht ervaren.
Hierdoor is hij in de weekenden vaak gaan vluchten naar vrienden en ouders, omdat hij hier wel in
een vertrouwde en veilige omgeving kan leven.
In deze periode heeft hij veel over de veiligheid en hygiëne in het huis gepiekerd. Hij kreeg angst
om ziektes op te lopen door de slechte hygiëne. Deze situatie heeft ook een negatief effect op
zijn studieresultaten gehad. Gelukkig kon hij zijn verhaal kwijt bij de decaan van zijn opleiding die
hem ook geruststelde. De bovengenoemde situatie hebben voor veel stress en faalangst gezorgd
gedurende zijn studie. Uiteindelijk heeft de decaan Nasir verwezen naar Samen & Anders. Na bijna
een half jaar te hebben gezocht naar studentenkamers kon hij uiteindelijk terecht bij Samen &
Anders.
Situatie 1: De huidige (Samen & Anders) situatie: de huurder woont in Samen & Anders en maakt
gebruik van het concept wat daar is.
Nasir werd tot zijn eigen verbazing bij Samen & Anders met open armen ontvangen. Diverse
medehuurders hebben al snel contact met Nasir gezocht. Het was voor Nasir wel erg wennen om te
wonen in een gebouw waar veel ouderen zijn gehuisvest. Hij ging regelmatiger contact zoeken met
deze ouderen en heeft geconstateerd dat de meerderheid van de ouderen erg eenzaam is. Hij heeft
zijn wederkerigheidsactiviteiten ingevuld door deze ouderen gezelschap te houden en de planten
water te geven. Maar door een verhoging van zijn studielast heeft hij steeds minder tijd hiervoor.
Maar wanneer hij dit wel doet haalt hij er veel voldoening en plezier uit.
De persoonlijke situatie van Nasir is door het verblijven bij Samen & Anders erg vooruit gegaan. Door
de sociale contacten met medehuurders, verpleeghuisbewoners en medewerkers heeft hij het gevoel
dat hij hier veilig kan wonen zonder dat hij zich druk moet maken over hygiëne of veiligheid. Dit heeft
tot gevolg dat hij zijn propedeuse van zijn opleiding cum laude heeft behaald. Hij heeft minder stress
en weet nu hoe je het beste andere mensen kunt benaderen. Dit kan hij tevens toepassen in zijn
opleiding en werk. Omdat er weinig externe interventies in deze situaties hebben plaatsgevonden,
worden alleen de kosten van de inzet van de woonconsulente bij het binnenkomen bij Samen &
Anders meegerekend.
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Situatie 2: De (fictieve) wonen situatie: de huurder woont in het huidige gebouw waar geen Samen
& Anders concept is.
Nasir heeft wel huisvesting, maar heeft veel gebrek aan sociale contacten. Daarnaast beschrijft Nasir
het gevoel van wonen als minder veilig. Hij ervaart een minder aangename sfeer wat mogelijk tot
eenzaamheid leidt. Samen met de stressklachten van zijn vorige verblijf gaat Nasir naar een huisarts
die hem doorverwijst naar een psycholoog. Door de psycholoog wordt hij ongeveer een uur per
maand ondersteund om zijn persoonlijke situatie te bespreken. Dit alles belemmerd mogelijk ook het
functioneren tijdens zijn opleiding en werk.
Situatie 3: De (fictieve) niet wonen situatie: de huurder woont niet in Samen & Anders en ook niet
in het gebouw.
Nasir woont in een studentenkamer in Rotterdam. De klachten over (brand-)veiligheid en hygiëne
neemt toe en daarmee ook de stress. Nasir geeft aan angst te hebben om zowel lichamelijk als
mentaal ziek te worden. Hij gaat voor zijn lichamelijke klachten éénmaal per maand naar de huisarts.
Daarnaast wordt hij één uur per week ondersteund door een psycholoog voor zijn geestelijke situatie.
Deze mentale problemen zijn ook van invloed bij de studie van Nasir. Hij loopt zeer waarschijnlijk
een studieachterstand op en in het ergste geval zal hij moeten stoppen met zijn opleiding. Tot slot
geeft Nasir aan dat zijn sociale netwerk een stuk kleiner zou zijn. Voorheen zagen zijn vrienden de
gesteldheid van het gebouw, wat ze afschrok om langs te komen. Dit zou vooral komen door de
hygiëne en veiligheid van het huis en de omgeving.
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Conclusie uit deze casus
Situatie 1: Het gevoel voor veilig wonen is voor Nasir binnen Samen & Anders flink verbeterd.
Hij ervaart binnen Samen & Anders minder stress over zijn woonomgeving wat, zowel voor zijn
persoonlijke situatie als zijn studieresultaten, positief beïnvloed wordt. Hij heeft regelmatig contact
met de verpleeghuisbewoners en doet veel kennis bij ze op.
Situatie 2: Een reële inschatting is dat Nasir zijn sociaal netwerk kleiner is dan situatie 1. De sfeer met
de andere huurders ervaart Nasir minder fijn. Het missen van de warmte onder elkaar zorgt er mede
voor dat Nasir eenzaamheid ervaart en beroep zal doen op professionele hulp.
Situatie 3: Een reële inschatting is dat de woonsituatie van Nasir zijn vóór Samen & Anders continueert. Hij maakt zich zorgen over de leefomgeving waarbij hij veel piekert en stress ervaart. Als gevolg
hiervan lopen de geestelijke en lichamelijke gezondheid van Nasir risico. Nasir heeft minder contact
met zijn vrienden en hij heeft moeite om goed te presteren op school.
Overzicht maatschappelijk en financieel effect
Situatie
Totale kosten
Vóór S&A
Situatie 1
€ 2.350
Situatie 2
€ 2.090
Situatie 3
€ 4.280

Beoordeling kwaliteit van leven
4
8
6
1

Casus 7: Kosten aanpak en referen�es
10
9
8

Cijfer

7
6

Situa�e 1

5

Situa�e 2

4

Situa�e 3

3
2
1
0

€0

€ 500

€ 1.000

€ 1.500

€ 2.000

€ 2.500

€ 3.000

€ 3.500

€ 4.000

€ 4.500

€ 5.000

Kosten
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Tijd

Referen�e

Referen�e

1

3

4

April 2018

Quincy Maan - Projectleider
effectmeting Samen & Anders

Contactpersoon Casus

7. Meneer Nasir 26-11-2018

Titel / Code Casus

Aanpak

2

Het veilig wonen
en sociale contacten bevoderen
de levensvreugde
en prestaties op
school

Piekeren is erg
vermindert, geen
gevoel van eenzaamheid,
minder stress en
minder faalangst

Minder sociaal
contact met anderen wat mogelijk zijn werk
en studie beïnvloedt

Angst om vaker
ziek te worden,
zowel lichamelijk
als mentaal.
Eenzaamheid zou
ook groter zijn

Door psychische
situatie mogelijk
studie niet af
kunnen ronden

MInder contact
met vrienden
omdat het huis
niet hygiënisch
en veilig was

Contact psycholoog 1 uur per
week
€80 x 1 x 52 =
€4.160

Contact huisarts
1 uur per maand

€10 x 1 x 12 =
€120

eﬀectencalculator.nl

B. Beschrijf ondersteuningsac�viteiten

Op jaarbasis

Op jaarbasis

A. Beschrijf gebeurtenissen

Zou blijven
wonen in slecht
onderhouden
kamer in Rotterdam

Op jaarbasis
Via huisarts contact psycholoog 1
uur per 2 weken
€10 x 1 uur +
€80 x 1 uur x 26
= €2.090

Gevoel van veilig
wonen zou
minder zijn door
sfeer en verminderd sociaal contact

A. Beschrijf gebeurtenissen

Sfeer zou minder
aangenaam zijn
wat mogelijk tot
eenzaamheid leidt.
Wordt geadviseerd
naar een psycholoog te gaan

€15 x 8 x 12 =
€1.440

Wederkerigheid
8 uur per maand

B. Beschrijf ondersteuningsac�viteiten

€65 x 2 = €130

Contact marktmeester gem. 1
uur per maand
€65 x 1 x 12 =
€780

B. Beschrijf ondersteuningsac�viteiten

Op jaarbasis

Dankzij contact
met ouderen
leert hij hoe je
beter contact
kan leggen met
anderen tijdens
studie en werk

A. Beschrijf gebeurtenissen

Wonen binnen
S&A bevalt goed.
Schrok van de
eenzaamheid van
ouderen en besteed hieraan zijn
wederkerigheid

Op jaarbasis

Decaan heeft
S&A aanbevolen
en na op de
wachtlijst te
hebben gestaan
binnen S&A gekomen

Gesprek Woonconsulent 2 uur

April 2018

Meneer(24) woonde voorheen in een
slecht onderhouden kamer in Rotterdam maar voelde zich niet veilig,
piekerde regelmatig en was eenzaam.
Hierdoor ook moeite met studie.
Zocht naar een nieuwe kamer

Beginsitua�e

58

Eindsitua�e

8

6

Beoordeling
kwaliteit van
leven

1

Totale prijs €4.280

Beoordeling
kwaliteit van
leven

Totale prijs €2.090

November 2018

Beoordeling
kwaliteit van
leven

Totale prijs €2.350

Wonen binnen Samen & Anders bevordert de sociale contacten en psychische situatie. Dit leidt tot verbeterde prestaties in zijn persoonlijk
leven, opleiding en werk

12.9. Uitgewerkte casus 8
Vóór Samen & Anders
Valeria van 61 jaar heeft 26 jaar in Nederland gewoond en gewerkt waarna zij voor twee jaar naar
haar zoon in Chili is verhuisd. Ze spreekt matig Nederlands wat regelmatig voor problemen of
onduidelijkheden zorgt. Sinds de zomer van 2018 is zij weer terug naar Nederland gekomen en heeft
kort bij haar andere zoon in Rotterdam gewoond. De reden dat ze naar Chili is verhuisd is vanwege
de kou en haar lichamelijke problemen. Eenmaal in Chili ondervond ze problemen met het UWV in
Nederland. Dit is vooral gekomen door de communicatie, post die niet of te laat aankwam en de
taalbarrière. Dit zijn enkele redenen geweest waarom ze weer terug is gegaan naar Nederland.
Terug in Nederland woonde Valeria kort bij haar zoon. Deze periode heeft niet positief uitgepakt.
Regelmatig was er ruzie tussen Valeria, haar zoon en haar schoondochter. Haar zoon heeft een drukke
baan, heeft veel stress en is vaak vermoeid. Ze heeft na zichtbare signalementen het gevoel gekregen
dat zij niet welkom is bij haar zoon en schoondochter. Overdag heeft Valeria veel op straat gelopen
en heeft ze veel mensen aangesproken in de zoektocht naar een nieuwe woonruimte. Dit is gelukt en
zodoende is ze bij Samen & Anders terecht gekomen.
Situatie 1: De huidige (Samen & Anders) situatie: de huurder woont in Samen & Anders en maakt
gebruik van het concept wat daar is.
In Samen & Anders is Valeria bevriend geraakt met de dochter van haar overbuurvrouw die ook
Spaans spreekt. Zij helpt Valeria met het zelfredzaam maken in Nederland en gaat regelmatig leuke
dingen met haar doen. Door de goede band heeft Valeria haar problemen met het UWV kunnen
oplossen en krijgt zij nog steeds haar uitkering. Deze bron van inkomsten is noodzakelijk voor Valeria,
zodat zij ook nog enkele openstaande schulden in Chili kan afbetalen. Bij het benaderen van het
UWV (en ook andere instanties) heeft deze vriendin als tolk gediend, zodat Valeria zou begrijpen wat
er gevraagd wordt en welke acties zij moet ondernemen. Ook heeft ze in deze periode veel contact
gezocht met de kwartiermaker voor hulp hoe zij met het UWV in contact kon komen. Bij binnenkomst
bij Samen & Anders had Valeria geen meubels of interieur voor haar studio. De brocanterie, gevestigd
in het gebouw van Samen & Anders heeft haar enkele meubels en huisraad gegeven, zodat zij haar
woning kon inrichten.
Naast financiële problemen had Valeria ook medische problemen. Naast het feit dat ze chronisch
ziek is heeft ze ook veel onrust en stress in haar hoofd. Door haar taalbarrière heeft ze een klein
sociaal netwerk. Wanneer Valeria wil praten doet zij dit regelmatig bij haar vriendin. Ook bezoekt
ze regelmatig haar huisarts die haar naast de medische behandeling ook ondersteunt op mentaal
vlak. Maar met deze uitlaatklep heeft ze toch niet de rust die ze graag wil. Onlangs heeft ze een
poging gedaan tot zelfdoding. Dit is mislukt waarna ze een week is opgenomen in het ziekenhuis.
Dit was echter niet de eerste mislukte poging. Valeria heeft toegegeven dat deze neigingen wel zijn
verminderd sinds ze binnen Samen & Anders woont. Na de mislukte poging is er via de huisarts een
traject met een psycholoog gestart die haar wekelijks persoonlijk begeleidt. Naast de gespreken
neemt ze ook medicijnen tegen haar negatieve gedachten.
De vriendin van Valeria heeft geprobeerd om de band tussen Valeria en haar zoon te verbeteren. Na
de bovengenoemde poging tot zelfdoding is de zoon van Valeria erg geschrokken en ziet hij de ernst
van de situatie beter in. Mede dankzij de vriendin van Valeria gaat haar zoon weer beter om met zijn
moeder. Zij gaan regelmatig bij elkaar op bezoek om leuke dingen te doen.
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Situatie 2: De (fictieve) wonen situatie: de huurder woont in het huidige gebouw waar geen Samen
& Anders concept is.
Wanneer Valeria wel een woonruimte zou hebben maar zonder Samen & Anders zou leven, geeft
zij aan dat zij vooral haar sociale contacten en de activiteiten binnen Samen & Anders zou missen.
Omdat ze moeilijk zelf contact zoekt met anderen en de taalbarrière een rol speelt zou haar
eenzaamheid groter zijn. De problemen met het UWV zouden wel zijn opgelost, maar dit traject
zou langer hebben geduurd. Wanneer zij dit met haar huisarts besproken zou hebben, zou Valeria
worden doorverwezen naar Vraagwijzer (een loket van de gemeente Rotterdam). Met de inzet van
Vraagwijzer zouden deze problemen worden opgelost.
Door de eenzaamheid verergeren snel haar geestelijke problemen. Dit heeft tot gevolg dat haar
neiging tot zelfdoding zal groeien. Ook in dit scenario zou een poging tot zelfdoding hebben
plaatsgevonden maar deze zou mislukken (een geslaagde poging zou het slechtst mogelijke
maatschappelijk effect opleveren). Valeria wordt opgenomen op de spoedeisende hulp waarna ze bij
de geestelijke gezondheidszorg wordt opgenomen voor een geschatte periode van 16 weken. Omdat
haar geestelijke problemen in dit stadium groter zijn dan de werkelijk gebeurde situatie zou haar
revalidatie een langere periode duren. Er zou ook meer specialistische zorg van een psychiater nodig
zijn gedurende het eerstvolgende jaar na haar opname.
Intussen heeft Valeria moeite om zelfredzaam te worden en contacten te zoeken met anderen. Via
Vraagwijzer zou een traject starten voor ambulante woonondersteuning en wordt ze geholpen met
haar problemen. Ze zou gedurende een jaar twee uur per week worden ondersteund.
Situatie 3: De (fictieve) niet wonen situatie: de huurder woont niet in Samen & Anders en ook niet
in het gebouw.
Tot slot wordt er een zo reëel mogelijk inschatting gegeven door Valeria wanneer zij elders zou wonen
zonder Samen & Anders. In dit scenario zou ze langer bij haar zoon en schoondochter gewoond
hebben. Door haar gevoel niet welkom te zijn zou zij op straat zijn gaan zwerven. Haar psychische
problemen zouden in dit scenario nog groter zijn waarna zij een poging tot zelfdoding doet. Ook hier
wordt ervan uitgegaan dat deze mislukt. Naast de opname bij de spoedeisende hulp gevolgd door
opname bij de geestelijke gezondheidszorg zou ze worden ondersteund door een maatschappelijk
werker die Valeria zelfredzaam zal maken en haar eenzaamheid zal verminderen.
Intussen lopen de schulden verder op. De maatschappelijk werker zou hiermee met Valeria aan
de slag gaan om een schuldsanering te starten. Omdat niet bekend is wat deze schulden precies
inhouden, kunnen er geen gevolgen worden ingeschat wanneer deze op een later moment
moet worden afgelost. Omdat ze eerder geen thuisadres had, zou ze hebben verbleven bij een
maatschappelijke opvang, zodat zij een adres heeft om te verblijven, haar uitkering te ontvangen en
haar schulden af te lossen.
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Conclusie uit deze casus
Situatie 1: Door het leven binnen Samen & Anders heeft Valeria onder andere een goede vriendin
gevonden die haar helpt zelfredzaam te worden in de Nederlandse maatschappij. Daarnaast helpt
deze vriendin Valeria bij het papierwerk zodat ze haar schulden kan aflossen. Het belangrijkste is dat
haar mentale situatie erg verbeterd. Dit heeft gezorgd voor een afname van haar suïcidale gedachten.
Situatie 2: Een reële inschatting is dat Valeria externe hulp nodig heeft om zelfredzaam te worden
in de Nederlandse maatschappij. Ze heeft geen contact met andere huurders wat tot een verhoging
aan suïcidale gedachten leidt. Dit wordt ingezien en voorkomen door een opname in een geestelijke
gezondheidszorginstelling. In de periode na haar opname zal Valeria gebruik maken van ambulante
woonondersteuning.
Situatie 3: Een reële inschatting is dat Valeria op straat zwerft en haar psychische problemen
toenemen. Haar suïcidale gedachten worden erger wat na een mislukte poging leidt tot een opname
in een geestelijke gezondheidszorginstelling. In de periode na haar opname zal Valeria gebruik maken
van ambulante woonondersteuning.
Overzicht maatschappelijk en financieel effect
Situatie
Totale kosten
Vóór S&A
Situatie 1
€ 41.830
Situatie 2
€ 73.940
Situatie 3
€ 82.500

Beoordeling kwaliteit van leven
4
10
5
2

Casus 8: Kosten aanpak en referen�es
10
9
8

Cijfer

7
6

Situa�e 1

5

Situa�e 2

4

Situa�e 3

3
2
1
0

€0

€ 10.000

€ 20.000

€ 30.000

€ 40.000

€ 50.000

€ 60.000

€ 70.000

€ 80.000

€ 90.000

€ 100.000

Kosten
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Referen�e

3

Referen�e

Quincy Maan - Projectleider
effectmeting Samen & Anders

Contactpersoon Casus

Wederkerigheid
€15 x 4 uur x
52 = €3.120

Op jaarbasis
Verblijf eerstehulp
1 week

Oktober 2018

Mevrouw heeft
regelmatig suïcidegedachten
wegens veel stress
en gedachten. Na
milsukte poging
op IC belandt

Contact huisarts
(consult <20 min)
wekelijks
€10 x 52 =
€520

Op jaarbasis

Heeft veel contact
met huisarts die
mevrouw medicijnen voorschrijft
voor haar stress
en suïcidale gedachten

Contact psycholoog 1 uur per
week
€80 x 52 =
€4.160

Op jaarbasis

Huisarts heeft
mevrouw verwezen naar een
psycholoog die zij
wekelijks bezoekt

Opname spoedeisende hulp 1
week
€680 + €2.200
x 7 = € 16.080

Inzet UWV + bijstandsuiterking

Crisisopname
GGZ na poging
tot zelfdoding

Contact
psychiater 1 uur
per week
€95 x 52 =
€4.940

Op jaarbasis

Ondertussen
lopen de problemen en schulden
op die mevrouw
niet zelf kan oplossen

Op jaarbasis
Ambulante
woonondersteuning 2u per
week
€80 x 2 x 52 =
€8.320

Opname spoedeisende hulp 1
week

Crisisopname GGZ
na poging tot
zelfdoding + inzet
psychiater (jaar)
€275 x 16 weken
+ €95 x 1 uur x
52 = €35.740

Op jaarbasis
Ondersteuning
maatschappelijk
werker voor
praktische begeleiding
€65 x 1 x 52 =
€3.380

€3.000 + €900
x 12 = €13.800

€680 + €2.200
x 7 = € 16.080

eﬀectencalculator.nl

€1.500

Schuldhulpverlening 1 jaar

Via Maatschappelijk werker wordt
een start gemaakt
met de schuldsanering

A. Beschrijf gebeurtenissen

Mevrouw zou
door eenzaamheid en taalbarriëre meerdere
zelfmoordpogingen doen maar
deze mislukken

€275 x 16
weken =
€30.800

Verblijf maatschappelijke
opvang half jaar

Ondertussen heeft
mevrouw geen
eigen huis en verblijft ze in de
maatschappelijke
opvang

€12.000

B. Beschrijf ondersteuningsac�viteiten

Inzet UWV + bijstandsuiterking

Op jaarbasis

Om zaken met
UWV te regelen
zou mevrouw via
huisarts Vraagwijzer (loket van
gemeente)
hebben benaderd

€3.000 + €900
x 12 = €13.800

Eindsitua�e

10

5

Beoordeling
kwaliteit van
leven

2

Totale prijs €82.500

Beoordeling
kwaliteit van
leven

Totale prijs €73.940

December 2018

Beoordeling
kwaliteit van
leven

Totale prijs €41.830

Mevrouw wordt geholpen voor haar
diverse problemen en haar neigingen
tot zelfdoding zijn vermindert.
Ondertussen heeft ze een goede
vriendin gevonden in de dochter van
haar overbuurvrouw.

Vraagwijzer ziet
de problemen
van mevrouw en
is er ambulante
woonondersteuning nodig

B. Beschrijf ondersteuningsac�viteiten

Oktober 2018

Op jaarbasis

Doordat mevrouw geen contacten heeft die
haar helpen revalideren duurt
dit proces langer

A. Beschrijf gebeurtenissen

Door minder/
geen contact met
anderen verergeren haar psychische problemen
met als gevolg
zelfmoordpoging

€2.200 x 7=
€15.400

B. Beschrijf ondersteuningsac�viteiten

Wederkerigheid
en inzet kwartiermaker
€15 x 10 + €65
x 10 = €800

Augustus 2018

Heeft binnen S&A
veel contact met
de dochter van de
overbuurvrouw
die ook Spaans
spreekt. Doen
leuke dingen

A. Beschrijf gebeurtenissen

Mevrouw had het
financieel zwaar.
Kreeg hulp binnen
S&A voor papierwerk en benaderen UWV. Heeft
nu een uitkering

Mevrouw gaat
naar Vraagwijzer
(loket van gemeente) om
zaken van UWV
te regelen

Is op straat gaan
zwerven omdat
ze niet meer
welkom voelde
bij haar zoon

Augustus 2018

€3.000 + €900
x 12 = €13.800

Inzet UWV + bijstandsuiterking

Op jaarbasis

8. Mevrouw Valeria 29-11-2018

Titel / Code Casus

4

Tijd

1

Zonder huidige
huisvesting zou
mevrouw langer
bij haar zoon gewoond hebben
maar kon dit niet
verdragen wegens
stress en onrust

Aanpak

2

Augustus 2018
Contact woonconsulente 2 uur &
contact marktmeester gem. 5
uur per maand
€65 x 2 + €65 x
5 x 12 = €4.030

Mevrouw (61) woonde 2 jaar in Zuid
Amerika, wegens problemen met
UWV naar Nederland teruggekomen.
Is na problemen met haar zoon, waar
ze kort verbleef, via mensen van de
straat bij S&A terecht gekomen

Beginsitua�e
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12.10. Uitgewerkte casus 9
Vóór Samen & Anders
Rosa van 50 jaar komt uit een nare situatie. Na het verbreken van haar relatie is ze zonder huisvesting
gekomen met forse schulden van het huis wat zij verliet. Om een postadres voor haar schuldsanering
te blijven behouden woont zij tijdelijk op het adres van haar 88-jarige terminaal zieke moeder. Rosa
heeft in de kelder van het gebouw gewoond omdat haar moeder in een kleine ruimte woont en veel
zorg nodig heeft. Vooral in de wintermaanden heeft dit voor onmenselijke situaties gezorgd, maar ze
hield vol.
Rosa heeft gedurende de zomerperiode als productiemedewerker gewerkt bij een groothandel.
Zij controleerde de kwaliteit van groente en fruit. Aangezien dit seizoenswerk is, zit ze ongeveer 6
maanden zonder werk. Dit heeft ze gecompenseerd door in de periode wanneer er wel werk was
twaalf uur per dag te werken. Door de vele uren overwerk creëerde zij een buffer voor de periode dat
zij geen werk had. In deze periode heeft zij meer aandacht en zorg kunnen geven aan haar moeder
die dit nodig had.
Situatie 1: De huidige (Samen & Anders) situatie: de huurder woont in Samen & Anders en maakt
gebruik van het concept wat daar is.
De stap van het leven in een kelder naar Samen & Anders heeft Rosa goed gedaan. Ze geniet van
de mensen, de sociale contacten en de warme omgeving die zij bij Samen & Anders ervaart. Vanaf
september 2017 is er samen met de kredietbank een schuldsaneringstraject gestart. Ze heeft
een bijstandsuitkering ontvangen en de kredietbank heeft als budgetbeheer gediend. Rosa heeft
maandelijks vijftig euro aan leefgeld. Bij binnenkomst had ze geen geld om haar eigen studio in te
richten. Dankzij de wederkerigheid van andere huurders heeft Rosa meubels ontvangen om haar
studio in te richten. In ruil daarvoor zal Rosa een dienst uitvoeren. Rosa waardeerde dit erg en is hier
dankbaar voor.
Rosa gaat meerdere malen per week naar de kerk. Ze geeft aan dat God haar heeft geholpen om
haar slechte situatie achter zich te laten. Ze geeft aan dat ze bij God steun zoekt wanneer zij dit nodig
heeft. Ook is Rosa als vrijwilliger actief in de kerk. Ze maakt schoon en biedt andere kerkbezoekers
een luisterend oor. Ze steunt anderen die in een moeilijke periode zitten en probeert te helpen waar
dat mogelijk is. Daarnaast verzorgt ze ongeveer driemaal per week haar moeder. Dit wisselt zij af met
haar zus en de dagthuiszorg. Ze doet veel leuke dingen met haar moeder die ze laat genieten van de
leuke dingen in haar laatste levensfase.
Situatie 2: De (fictieve) wonen situatie: de huurder woont in het huidige gebouw waar geen Samen
& Anders concept is.
In dit scenario geeft Rosa aan dat zij een minder positieve sfeer zou ervaren in het gebouw. Dit
heeft tot gevolg dat ze zelf minder contact zoekt met anderen. Gekeken naar de situatie waar Rosa
uit komt en de beperkte sociale contacten die ze buiten het gebouw heeft zou het reëel zijn als ze
hierbij eenzaamheid ervaart. Echter geeft Rosa wel aan dat ze naar de kerk gaat wanneer zij zich
eenzaam voelt. Naar verwachting had zij hier meer tijd aan besteed, maar had dit niet het gat gevuld
wat is ontstaan door te leven zonder Samen & Anders. Daarnaast had ze minder snel haar schulden
kunnen aflossen, omdat zij via de kredietbank geld zou ontvangen voor het inrichten van haar kamer.
Hierdoor duurt het ongeveer twee maanden langer voordat Rosa schuldenvrij is.
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Situatie 3: De (fictieve) niet wonen situatie: de huurder woont niet in Samen & Anders en ook niet
in het gebouw.
Wanneer Rosa in de kelder van haar moeder blijft wonen is dit een zware belasting op geestelijk
gebied. Ze geeft zelf aan hulp te hebben gezocht bij een psycholoog voor persoonlijke ondersteuning.
Ook zou ze wegens de omstandigheden rond haar huisvesting bij haar moeder weggegaan zijn en
een slaapplek hebben gezocht bij een maatschappelijke opvang. Rosa zou zelf een zoektocht hebben
gestart naar een eigen nieuwe woonruimte, wat enige tijd duurt. Ook in dit scenario zou ze met
behulp van de kredietbank haar schulden aflossen. Naar verwachting zou dit traject langer duren dan
het vorige scenario. Rosa geeft zelf toe dat in dit scenario zij erg eenzaam en hopeloos zou zijn. Ook
zou zij weinig toekomstperspectief hebben omdat zij in veel onzekerheid zou leven.
Conclusie uit deze casus
Situatie 1: Door het leven binnen Samen & Anders heeft Rosa weer geluk gevonden in haar leven.
De sfeer en sociale contacten die ze beleeft binnen Samen & Anders heeft veel bijgedragen aan de
persoonlijke ontwikkeling van Rosa. De andere huurders hebben geholpen met het inrichten van de
kamer van Rosa toen zij alleen leefgeld ter beschikking had.
Situatie 2: Een reële inschatting is dat Rosa de sfeer in haar omgeving als minder prettig ervaart. Ze
heeft een kleiner sociaal netwerk en zoekt meer steun in de kerk en met andere gelovigen.
Situatie 3: Een reële inschatting is dat Rosa blijft wonen in de kelder van haar moeder wat de mentale
situatie sterk negatief beïnvloedt. Hierbij zoekt zij contact met een psycholoog voor de benodigde
ondersteuning. Ze zoekt een nieuwe slaapplaats bij een maatschappelijke opvang. Deze periode komt
het levensplezier van Rosa niet ten goede.
Overzicht maatschappelijk en financieel effect
Situatie
Totale kosten
Vóór S&A
Situatie 1
€ 12.622
Situatie 2
€ 9.240
Situatie 3
€ 25.508

Beoordeling kwaliteit van leven
4
9
6,5
2

Casus 9: Kosten aanpak en referen�es
10
9
8

Cijfer

7
6

Situa�e 1

5

Situa�e 2

4

Situa�e 3

3
2
1
0

€0

€ 5.000

€ 10.000

€ 15.000

€ 20.000

€ 25.000

Kosten
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€ 30.000

€ 35.000

€ 40.000

€ 45.000

€ 50.000

Referen�e

Referen�e

Tijd

Aanpak

Quincy Maan - Projectleider
effectmeting Samen & Anders

Contactpersoon Casus

Op jaarbasis
Schuldhulpverlening

€1.500

Maart 2017
Aanvraag bijstandsuitkering

€600 x 12 =
€7.200

Mevrouw moet
zelf interieur
aanschaffen
waardoor
schuldsanering
langer duurt

€1.500

Schuldhulpverlening

Doet veel vrijwilligerswerk in de
kerk en helpt
andere kerkbezoekers op persoonlijk vlak

Budhetbeheer

Op jaarbasis

€54 x 8 = €432

Budhetbeheer
€54 x 10 =
€540

Op jaarbasis

A. Beschrijf gebeurtenissen

Mevrouw ervaart
eenzaamheid
door verslechte
sfeer. Daardoor
mogelijk een
kleiner sociaal
netwerk en meer
kerkbezoeken

Aanvraag bijstandsuitkering
(op jaarbasis)
€600 x 12 =
€7.200

Op jaarbasis

Hulp van kredietbank met aflossen schulden
en budgetbeheer
financiële situatie
van mevrouw

Op jaarbasis
Schuldhulpverlening

Maart 2017
Aanvraag bijstandsuitkering

Op jaarbasis
Gemiddeld jaarverblijf maatschappelijke
opvang
€12.000

Ondertussen langere schuldsanering en begeleiding
van kredietbank
omdat mevrouw
op zoek moet naar
een woning

Budhetbeheer
€54 x 12 =
€648

Op jaarbasis

€80 x 1 x 52 =
€4.160

eﬀectencalculator.nl

€600 x 12 =
€7.200

€1.500

B. Beschrijf ondersteuningsac�viteiten

Op jaarbasis
Contact psycholoog 1 uur per
week

Mevrouw zou
geen andere
kamer kunnen
vinden en naar
een maatschappelijke opvang
gegaan zijn

A. Beschrijf gebeurtenissen

Contact gezocht
met psycholoog
wegens thuissituatie

B. Beschrijf ondersteuningsac�viteiten

€65 x 2 x 12 =
€1.560

Wederkerigheid
10 uur ongeveer
(op jaarbasis)
€15 x 10 x 12=
€1.800

Maart 2017

Maart 2017

Mevrouw had
geen geld voor
interieur maar
ontving enkele
meubels van
andere huurders

A. Beschrijf gebeurtenissen

Woongenot is erg
hoog binnen
S&A. Heeft sociaal netwerk vergroot gedurende
deze periode

B. Beschrijf ondersteuningsac�viteiten

Op jaarbasis
Contact marktmeester gem. 2
uur per maand

Eerste gesprekken met woonconsulente bij
binnenkomst
S&A en heeft regelmatig contact
met de kwartiermaker

Langer in de
kelder blijven
wonen zou mevrouw op psychisch vlak erg
belasten

Maart 2017

€65 x 2 = €130

Contact woonconsulente 2 uur

September 2016

9. Mevrouw Rosa 29-11-2018

Titel / Code Casus

4

3

1

2

Mevrouw heeft na een verbroken relatie tijdelijk in de kelder van haar
moeder gewoond om zo een postadres te hebben. Dit waren erg
slechte omstandigheden en mevrouw
is hierna bij S&A terecht gekomen

Beginsitua�e

65

Eindsitua�e

9

6,5

Beoordeling
kwaliteit van
leven

2

Totale prijs €25.508

Beoordeling
kwaliteit van
leven

Totale prijs €9.240

November 2018

Beoordeling
kwaliteit van
leven

Totale prijs €12.622

Mevrouw geniet van haar leven bij
S&A. Het contact met andere huurders heeft veel betekent voor haar.
Mevrouw zorgt veel voor haar
moeder, helpt in de kerk en heeft
seizoenswerk

12.11. Uitgewerkte casus 10
Vóór Samen & Anders
Wouter, 48 jaar, woont sinds februari 2016 binnen Samen & Anders. Voorheen woonde hij met iemand samen in Rotterdam. De man die samen met Wouter woonde had echter een alcoholverslaving
en hij besteedde het geld voor de huur aan alcoholische versnaperingen. Dit was lang onbekend bij
Wouter tot het moment kwam dat zij de woning werden uitgezet na een te grote huurachterstand.
Daarnaast vertoonde de kamergenoot van Wouter regelmatig agressief gedrag als hij dronken was,
iets wat het levensgeluk van Wouter niet ten goede kwam.
Via zijn sociaal netwerk is Wouter terecht gekomen bij Samen & Anders. Wouter heeft geen betaalde
baan en heeft alleen een uitkering. Wouter is blij dat hij niet meer bij zijn vorige werkgever werkt
omdat deze baan zowel psychisch als lichamelijk erg belastend was.
Situatie 1: De huidige (Samen & Anders) situatie: de huurder woont in Samen & Anders en maakt
gebruik van het concept wat daar is.
Het wonen binnen Samen & Anders heeft Wouter veel rust in zijn leven gegeven. Wouter vindt
zichzelf kwetsbaar op geestelijk vlak en was in het verleden gevoelig voor depressies. Nu staat hij
sterker in zijn schoenen en wil hij verder aan zichzelf werken en voor zijn persoonlijke ontwikkeling.
Deze ontwikkeling is mede te danken aan de contacten die Wouter binnen Samen & Anders heeft. Hij
zoekt uit zichzelf niet snel contact met anderen, maar gelukkig zijn er altijd huurders die het contact
richting Wouter zoeken. Zo gaat hij regelmatig bij een buurvrouw op de koffie en heeft hij regelmatig
contact met huurders die de winkeltjes draaiende houden op de begane grond. Ondanks dat Wouter
in het verleden altijd met iemand een woonruimte deelde, ervaart hij nu het samenwonen op een
andere wijze. Wanneer hij behoefte heeft aan contact met anderen kan hij deze zelf benaderen of hij
wordt benaderd door andere huurders. Maar als hij behoefte heeft aan privacy kan hij zijn voordeur
dicht doen en op zichzelf zijn.
Wouter gaat naar een internist voor zijn lichamelijke gezondheid. Hij tobt al een tijdje met zijn gezondheid en gaat meerdere keren per maand naar het ziekenhuis voor behandelingen of controles.
Wouter geeft aan dat hij dankzij zijn persoonlijke ontwikkeling en de contacten binnen Samen &
Anders minder vaak naar het ziekenhuis gaat voor diverse voorvallen dan in zijn periode vóór Samen
& Anders. Hij geeft zelf aan graag met een psycholoog te willen praten maar helaas is dit niet mogelijk
voor Wouter omdat zijn verzekering dit niet vergoed. Zelf heeft hij niet het geld om een psycholoog te
betalen.
Wouter besteed met veel plezier zijn wederkerigheidstijd aan de verpleeghuisbewoners binnen het
gebouw. Hij geniet van de contacten met deze ouderen en dit geeft Wouter veel geluk en voldoening
in zijn leven. Hij zegt zelf: “Als je er voor anderen bent, ben je er ook voor jezelf.” Helaas kan hij door
zijn lichamelijke gezondheid nu minder tijd aan de verpleeghuisbewoners besteden dan hij zou willen.
Hij zou graag nog meer voor de ouderen willen betekenen omdat hij graag plezier met de verpleeghuisbewoners wil maken.
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Situatie 2: De (fictieve) wonen situatie: de huurder woont in het huidige gebouw waar geen Samen
& Anders concept is.
Wouter is vrij introvert en zoekt weinig contact met anderen. Net als in de situatie vóór Samen &
Anders heeft Wouter weinig tot geen contact met zijn buren. Dit komt zijn geestelijk gesteldheid
niet ten goede. Wanneer Wouter voor zijn de behandelingen of controles naar het ziekenhuis moet
probeert hij ook bij het personeel zijn geestelijke problemen te uiten. Het ziekenhuispersoneel
adviseert Wouter door naar de huisarts.
Ondanks Wouter het financieel niet breed heeft, vindt hij een manier om toch naar de huisarts te
gaan om zo zijn psychische problemen te kunnen bespreken. Naar verwachting adviseert de huisarts
Wouter toch budget vrij te maken om naar een psycholoog te gaan om grotere problematieken en
akelige situaties te voorkomen. Wat deze ondersteuning op financieel gebied voor Wouter voor
gevolgen heeft is lastig in te schatten. Wel kan hij in deze situatie worden behandeld voor zijn
problemen maar blijft eenzaamheid het grootste probleem.
Situatie 3: De (fictieve) niet wonen situatie: de huurder woont niet in Samen & Anders en ook niet
in het gebouw.
Wouter heeft geen woonruimte meer na de woninguitzetting en is gedwongen op straat te zwerven.
Voor een slaapplaats gaat hij naar een maatschappelijke opvang. Ook heeft hij aanvullende zorg nodig
voor zijn lichamelijke gezondheid. Hij kan niet van zijn privacy genieten. Hij ervaart veel stress in zijn
leven, omdat hij geen baan heeft, geen eigen woonruimte en meer hulp nodig heeft voor zijn lichamelijke en psychische gezondheid.
De stress en manier van leven wordt Wouter te veel en hij ziet geen andere mogelijkheid tot hulp.
Hij heeft naar zijn idee de bodem van de put bereikt en kan hier niet meer uitkomen. Als laatste optie
doet Wouter een poging tot zelfdoding maar deze mislukt. Hij wordt opgenomen in een geestelijke
gezondheidsinstelling waar een psycholoog Wouter ondersteunt. In de periode daarna krijgt Wouter
een indicatie voor beschermd wonen gecombineerd met aanvullende zorg.
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Conclusie uit deze casus
Situatie 1: Wouter heeft binnen Samen & Anders het geluk in zijn leven weer gevonden. Ondanks zijn
beperkingen door zijn gezondheid wil hij zichzelf verder ontwikkelen en is minder externe hulp nodig
in deze situatie. Het contact met andere huurders en verpleeghuisbewoners doen Wouter veel goed.
Situatie 2: Een reële inschatting is dat Wouter weinig contact zoekt met anderen wat leidt tot meer
ziekenhuisbezoeken en andere zorgprofessionals. Het ontbreken van sociale contacten komt Wouter
zijn levensgeluk niet ten goede.
Situatie 3: Een reële inschatting is dat Wouter op straat zwerft en veel stress heeft in zijn leven. Zijn
geestelijke situatie verslechterd en hij zal meer ondersteuning voor zijn geestelijke en lichamelijk
gezondheid nodig hebben.
Overzicht maatschappelijk en financieel effect
Situatie
Totale kosten
Vóór S&A
Situatie 1
€ 21.790
Situatie 2
€ 22.180
Situatie 3
€ 65.095

Beoordeling kwaliteit van leven
4
7
5
1

Casus 10: Kosten aanpak en referen�es
10
9
8

Cijfer

7
6

Situa�e 1

5

Situa�e 2

4

Situa�e 3

3
2
1
0

€0

€ 10.000

€ 20.000

€ 30.000

€ 40.000

€ 50.000

Kosten
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€ 60.000

€ 70.000

€ 80.000

€ 90.000

€ 100.000

Referen�e

Referen�e

Tijd

Aanpak

Februari 2016

Quincy Maan - Projectleider
effectmeting Samen & Anders

Contactpersoon Casus

€900 x 12 =
€10.800

€65 x 3 x 12 =
€2.340

Zou graag naar
een psycholoog
willen maar kan
dit zelf niet financieel veroorloven omdat de
verzekeraar het
niet vergoed

Wederkerigheid
4 uur per week

Op jaarbasis

Heeft wel regelmatig contact
met medehuurders waar hij zijn
verhalen kwijt
kan en doet veel
voor de ouderen
in het gebouw

Bezoek polikliniek
4x per maand

€150 x 4 x 12
= €7.200

Bijstandsuitkering

€900 x 12 =
€10.800

Op jaarbasis
Contact psycholoog 1 uur per
week

Contact huisarts
2 sessies

Huisarts ziet
problemen in en
verwijst meneer
door naar een
psycholoog

Medio 2016

Internist ziet in
dat meneer op
psychisch vlak
achteruit gaat en
verwijst door
naar de huisarts
voor ondersteuning

€15 x 4 x 52 =
€3.120

Meneer heeft geen
eigen woonruimte
maar door eerdere problematiek
hulp krijgen bij
het vinden van
een eigen woonruimte

Dit wordt gecombineerd met
beschermd wonen
incl. verzorging

Crisisopname GGZ
(16 weken) +
inzet psycholoog
(jaar)
€275 x 16 weken
+ €80 x 2 uur x
52 = €39.120

September 2016
Beschermd wonen
met verzorging
en verpleging 2
maanden
€275 x 61 =
€16.775

A. Beschrijf gebeurtenissen

Op psychisch vlak
erg achteruit zijn
gegaan en zou een
poging tot zelfdoding hebben
gedaan waarna
hij opgenomen
zou worden

€80 x 1 x 52 =
€4.160

eﬀectencalculator.nl

B. Beschrijf ondersteuningsac�viteiten

Februari 2016
3 maanden
maatschappelijke
opvang incl.
zorg/ begeleiding
€100 x 92 =
€9.200

Zou op straatgaan zwerven en
hebben verbleven
bij maatschappelijke opvang inclusief zorg

€10 x 2 = €20

B. Beschrijf ondersteuningsac�viteiten

Op jaarbasis

Op jaarbasis

Gaat naar verwachting vaker
voor lichamelijke
gezondheidsproblemen naar een
internist

A. Beschrijf gebeurtenissen

Ontvangt een
bijstandsuitkering en kan
wegens gezondheidsproblemen
niet weer aan
het werk

€150 x 3 x 12
= €5.400

B. Beschrijf ondersteuningsac�viteiten

Bezoek polikliniek
3x per maand

Bijstandsuitkering

Zonder S&A zou
meneer amper
contact hebben
met anderen
waardoor hij zijn
verhalen niet
kwijt kan

€65 x 2 = €130

Contact woonconsulente 2 uur

Op jaarbasis

Op jaarbasis

Gaat voor lichamelijke gezondheidsproblemen
naar een internist

A. Beschrijf gebeurtenissen

Is door eerder
onstlag lichamelijke gezondheidsproblemen
werkloos en ontvangt een uitkering

Op jaarbasis
Contact kwartiermaker gem. 3
uur per maand

Na gesprekken
met woonconsulente bij S&A gekomen. Daarnaast
is er ook regelmatig contact met
de marktmeester

Februari 2016

10. Meneer Wouter 31-1-2019

Titel / Code Casus

4

3

1

2

Wouter (48) werd samen met zijn
voormalig huisgenoot uit de woonruimte gezet na de gevolgen van
huurachterstand. Hij heeft ook diverse lichamelijke gezondheidsproblemen
Dankzij contacten bij S&A gekomen.

Beginsitua�e

69

7

5

Beoordeling
kwaliteit van
leven

1

Totale prijs €65.095

Beoordeling
kwaliteit van
leven

Totale prijs €22.180

Januari 2019

Beoordeling
kwaliteit van
leven

Totale prijs €21.790

Eindsitua�e

Richard geeft zelf aan dat hij dankzij
S&A op psychisch vlak vooruit is
gegaan. Ook is hij erg dankbaar dat
hij een woonruimte heeft en steeds
meer rust in zijn leven krijgt. Hij zou
heel graag weer willen werken en
wat kunnen beteken voor anderen

12.12. Uitgewerkte casus 11
Vóór Samen & Anders
Angela, 54 jaar, woont sinds augustus 2016 binnen Samen & Anders. Zij is hier terecht gekomen
nadat haar vorige relatie tot een vervelend einde kwam, Angela en haar ex-vriend zijn uit huis gezet.
De reden hiervoor was dat haar ex-vriend onder andere met de meterstanden heeft gerommeld.
Hiervoor kregen zij een boete. Angela heeft de relatie beëindigd toen zij hier achter kwam.
Vervolgens verbleef Angela meerdere malen kort bij familie en vrienden. Angela wilde haar familie
niet verder tot last zijn en verbleef daarom bij een maatschappelijke opvang. Ook verbleef ze kort bij
een crisisopvang.
Tijdens haar regelmatig veranderende verblijfplaats werd Angela wel ondersteund door een maatschappelijk werker die haar onder andere hielp met het aflossen van haar schulden en het zoeken
naar woonruimte. Angela bezocht regelmatig een psycholoog en psychiater. Deze psycholoog
bracht Samen & Anders bij Angela onder haar aandacht. Angela heeft zelf contact gezocht met de
woonconsulente van Samen & Anders.
Situatie 1: De huidige (Samen & Anders) situatie: de huurder woont in Samen & Anders en maakt
gebruik van het concept wat daar is.
Binnen Samen & Anders heeft Angela, na een geruime tijd van wisselende verblijfplaatsen eindelijk
een eigen studio waar ze van haar privacy kan genieten. Hierdoor viel een enorme last van haar
schouders. Bij binnenkomst werd Angela gelijk vriendelijk ontvangen door andere huurders in het
gebouw. Ze geniet van de contacten met andere huurders, zowel jong als oud. Ze kan altijd haar
verhaal kwijt bij een andere huurder indien nodig. Haar sociaal netwerk binnen Samen & Anders is,
naast de goede band het haar familie, nog groter geworden.
Als wederkerigheid besteed Angela graag tijd aan de winkeltjes op de begane grond. Ze kijkt hier
elke dag naar uit. Het liefste gaat ze elke dag naar de winkeltjes toe voor de gezelligheid met andere
huurders en verpleeghuisbewoners.
Haar werkzaamheden bij deze winkeltjes geeft Angela een verantwoordelijkheidsgevoel en een
dagritme. Dit heeft een flinke bijdrage geleverd in de persoonlijke ontwikkeling van Angela. Ze ervaart
minder stress en heeft meer rust binnen binnen Samen & Anders. Hierdoor zijn haar bezoeken aan
psycholoog en psychiater flink afgenomen. Angela beheert nu zelf haar financiële zaken zonder extra
hulp van een maatschappelijk werker. Wegens haar inspanningsastma krijgt Angela huishoudelijk hulp
van andere huurders. Zij helpen Angela regelmatig met schoonmaken en boodschappen doen. Angela
waardeert dit zeer.
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Situatie 2: De (fictieve) wonen situatie: de huurder woont in het huidige gebouw waar geen Samen
& Anders concept is.
Angela ervaart een minder gezellige sfeer vergeleken in vergelijking met situatie 1. Er is minder
contact met andere huurders waardoor haar sociaal netwerk niet veel groter wordt. Angela heeft
weinig vertrouwen in andere huurders en er is minder contact. Om haar persoonlijke verhalen te
kunnen delen, bezoekt Angela regelmatig een psycholoog en psychiater. De psychische situatie van
Angela heeft een trage vooruitgang waardoor de ondersteuning van externe professionals meerdere
malen per week moet plaatsvinden.
Om haar schulden te saneren wordt Angela ondersteunt door een maatschappelijk werker. Wegens
haar inspanningsastma heeft Angela hulp nodig in het huishouden. Dit resulteert in een situatie
waarbij Angela op meerdere gebieden afhankelijk is van professionele hulp. Angela beleeft weinig
geluk door het gebrek aan controle over haar leven en de slechte woonomgeving. Vooral op geestelijk
vlak zou dit voor Angela erg storend zijn.
Situatie 3: De (fictieve) niet wonen situatie: de huurder woont niet in Samen & Anders en ook niet
in het gebouw.
Angela verblijft bij diverse familieleden om zo een dak boven haar hoofd te hebben. Ze heeft naar
eigen zeggen een goede band met haar familie die ervoor zorgen dat Angela niet op straat terecht
komt. Angela ervaart moeite met het vinden van een nieuwe woonruimte door lange wachtlijsten.
Voor het vinden van een eigen woning en het aflossen van haar schulden wordt Angela ondersteunt
door een maatschappelijk werker. Zij krijgt ook meerder malen per week ondersteuning van een
psycholoog en psychiater.
Door het regelmatig veranderen van woonruimte maakt Angela zich zorgen over haar toekomst. Ze
tobt veel wat niet ten gunste komt van haar geestelijke situatie. Wanneer ze bij familie verblijft houdt
Angela constant rekening met de mensen die er wonen. Ze probeert ze niet tot last te zijn. Ze kan
moeilijk zichzelf zijn of van haar privacy genieten. Het verslechteren van haar psychische situatie zorgt
ervoor dat Angela tijdelijk opgenomen wordt bij een crisisopvang om beetje bij beetje tot rust te
komen.
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Conclusie uit deze casus
Situatie 1: Angela heeft binnen Samen & Anders haar plaats gevonden en kan tot rust komen. Ze
heeft een persoonlijke ontwikkeling doorgemaakt en hulp van externe professionals is niet meer
nodig. Samen & Anders heeft veel bijgedragen aan het levensgeluk van Angela en zij zou ook niet
meer zonder willen.
Situatie 2: Angela ervaart een minder gezellige sfeer met anderen en heeft op meerdere vlakken
professionele ondersteuning nodig. Het gebrek aan controle over haar eigen leven heeft een negatief
effect op de psychische gezondheid van Angela.
Situatie 3: Angela verblijft bij diverse familieleden en probeert hen niet tot last te zijn. De geestelijke
situatie van Angela gaat achteruit waardoor zij opgenomen wordt in een crisisopvang en gebruik
maakt van meerdere zorgprofessionals voor ondersteuning.
Overzicht maatschappelijk en financieel effect
Situatie
Totale kosten
Vóór S&A
Situatie 1
€ 19.390
Situatie 2
€ 15.860
Situatie 3
€ 25.830

Beoordeling kwaliteit van leven
4
9
6
1

Casus 11: Kosten aanpak en referen�es
10
9
8

Cijfer

7
6

Situa�e 1

5

Situa�e 2

4

Situa�e 3

3
2
1
0

€0

€ 5.000

€ 10.000

€ 15.000

€ 20.000

€ 25.000

Kosten
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€ 30.000

€ 35.000

€ 40.000

€ 45.000

€ 50.000

Referen�e

Referen�e

Tijd

Aanpak

Contactpersoon Casus

Op jaarbasis

Na gesprek met
woonconsulente
bij S&A gekomen,
af en toe contact
met marktmeester

Quincy Maan - Projectleider
effectmeting Samen & Anders

Contact psycholoog 1 uur per
maand
€80 x 1 x 12 =
€960

Op jaarbasis

Angela ontwikkelt
zich op persoonlijk
vlak waardoor ze
minder naar haar
psycholoog gaat

Contact psychiater 1 uur per
maand
€95 x 1 x 12 =
€1.140

Op jaarbasis

Een psychiater
behandelt Angela
haar lichamelijke
problemen en
schrijft haar medicatie voor

Angela kan door
S&A zelfstandig
haar schulden aflossen en maakt
geen gebruik meer
van een maatschappelijk werker

Op jaarbasis
Contact psychiater 1 uur per
week
€95 x 1 x 52 =
€4.940

Op jaarbasis

Contact psycholoog 1 uur per
week
€80 x 1 x 52 =
€4.160

Op jaarbasis
Huishoudelijke
hulp thuiszorg 5
uur per week
€20 x 5 x 52 =
€5.200

Contact maatschappelijk
werker 2 uur per
maand
€65 x 2 x 12 =
€1.560

Wegens inspanningsastma heeft
mevrouw hulp
nodig voor de
huishoudelijke
taken via thuiszorg

Op jaarbasis

De ondersteuning
van de maatschappelijk werker
zet door wegens
de schuldsaneringom Angela
zelfredzamer te
laten worden

A. Beschrijf gebeurtenissen

De psychiche en
lichamelijke gezondheid gaat
achteruit waardoor Angela
meer ondersteuning nodig heeft

€15 x 20 x 52 =
€15.600

Op jaarbasis
Maatschappelijk
werker 1 uur per
week
€65 x 1 x 52 =
€3.380

Op jaarbasis
Contact psychiater 2 uur per
week
€95 x 1 x 52 =
€9.880

Begin 2017
(Crisis)opname
GGZ 10 dagen

Op jaarbasis
Schuldhulpverlening

De diverse problematieken van
Angela lopen
verder op waarna
ze opnomen moet
worden bij een
GGZ-instelling

eﬀectencalculator.nl

€1.500

€275 x 10 =
€2.750

B. Beschrijf ondersteuningsac�viteiten

Contact psycholoog 2 uur per
week
€80 x 2 x 52 =
€8.320

Op jaarbasis

Angela heeft geen
overzicht meer om
haar schulden af te
lossen waardoor ze
naast een maatschappelijk werker
ook schuldhulpverling nodig heeft

A. Beschrijf gebeurtenissen

De psychische
problemen stapelen op waardoor mevrouw
meer ondersteuning vraagt

B. Beschrijf ondersteuningsac�viteiten

Angela heeft
minder contact
met andere
huurders o.a.
door het ontbreken van de
kledingbank en
wederkerigheid

Angela verblijft
bij verschillende
familieleden
maar kan niet
zelf tot rust
komen

Augustus 2016

Wederkerigheid
20 uur per week

Op jaarbasis

Ook ontvangt ze
wederkerigheid in
de vorm van
huishoudelijke
hulp wegens haar
inspanningsastma

A. Beschrijf gebeurtenissen

Binnen S&A besteedt Angela veel
tijd aan de kledingbank en heeft
ze veel contact
met andere huurders en personeel

B. Beschrijf ondersteuningsac�viteiten

Contact wooncon- Contact kwartiermaker gem. 2 uur
sulente 2
per maand
€65 x 2 = €130 €65 x 2 x 12 =
€1.560

Augustus 2016

11. Mevrouw Angela 4-2-2019

Titel / Code Casus

4

3

1

2

Angela (54) verbleef na een verbroken relatie bij meerdere familieleden
totdat haar psychiater S&A adviseerde. Angela heeft wegens financiële en lichamelijke problematieken
contact met diverse hulpverleners

Beginsitua�e

73

9

6

Beoordeling
kwaliteit van
leven

1

Totale prijs €25.830

Beoordeling
kwaliteit van
leven

Totale prijs €15.860

Februari 2019

Beoordeling
kwaliteit van
leven

Totale prijs €19.390

Eindsitua�e

Het leven binnen S&A heeft Angela
veel levensgeluk opgeleverd. Ze heeft
zich persoonlijk ontwikkeld en maakt
minder gebruik van hulpverleners. Ze
geniet van de contacten binnen S&A
en haar werkzaamheden bij de kledingbank. Ze wilt er niet meer weg.

12.13. Uitgewerkte casus 12
Vóór Samen & Anders
Adam, 59 jaar, is een voormalig huurder van Samen & Anders. Hij heeft tussen 2014 en 2017 binnen
Samen & Anders gewoond nadat zijn relatie werd verbroken en hij het huis uit moest. De relatiebreuk
was het gevolg van een vervelende periode waarin Adam erg ongelukkig was. Adam had weinig
contact met familie of vrienden waardoor hij veel stress en onrust ervaarde over zijn verblijfplaats.
Vrijwel direct nadat Adam uit huis moest, kon hij terecht bij Samen & Anders. Hij was toen een van de
eerste huurders van Samen & Anders.
Situatie 1: De huidige (Samen & Anders) situatie: de huurder woont in Samen & Anders en maakt
gebruik van het concept wat daar is.
Adam kan binnen Samen & Anders de gevolgen van zijn relatiebreuk verwerken. Binnen Samen &
Anders zoekt hij contact met andere huurders die de situatie van Adam kunnen begrijpen en hem
helpen dit te verwerken. Hij heeft regelmatig contact met de kwartiermaker die luistert naar zijn
problemen.
Adam heeft een lange periode geen werk en daarom een uitkering. Binnen Samen & Anders besteedt
Adam samen met andere huurders de wederkerigheid op meerdere manieren. Van facilitaire hulp,
het organiseren van leuke activiteiten voor en met huurders en verpleeghuisbewoners tot
meedenken over de ontwikkeling van Samen & Anders. Adam besteedt graag tijd met andere
huurders ter ontspanning en voor de gezelligheid. Deze huurders motiveren en ondersteunen
Adam en andersom. Adam creëert rust en structuur in zijn leven. Uiteindelijk heeft zijn persoonlijke
ontwikkeling ervoor gezorgd dat Adam weer een betaalde baan heeft gevonden.
Situatie 2: De (fictieve) wonen situatie: de huurder woont in het huidige gebouw waar geen Samen
& Anders concept is.
Zonder Samen & Anders is Adam in eerste instantie tevreden over het feit dat hij een woonruimte
heeft en dus niet op straat hoeft te zwerven. Adam heeft alleen weinig contact met andere
huurders. Hij zal zich steeds eenzamer beginnen te voelen. De eenzaamheid samen met de
geestelijke problemen hebben een negatief effect op Adam. Hij zoekt hulp bij een huisarts die Adam
doorverwijst naar een psycholoog.
Naast ondersteuning bij zijn geestelijke gezondheid helpen de contactmomenten met de huisarts en
psycholoog mee aan de persoonlijke ontwikkeling van Adam. Deze ondersteuning is vooral gericht op
het aanbrengen van structuur en een dagritme. Echter zorgt het kleiner sociaal netwerk ervoor dat
Adam langer werkloos blijft waarbij de kans op een betaalde baan kleiner is dan situatie 1.
Situatie 3: De (fictieve) niet wonen situatie: de huurder woont niet in Samen & Anders en ook niet
in het gebouw.
Adam heeft geen verblijfplaats nadat hij zijn vorige woonruimte moest verlaten. Hij verblijft
noodgedwongen bij een maatschappelijke opvang. Adam voelt zich erg ongelukkig en ervaart steeds
meer stress. Hij sluit zichzelf vrijwel volledig af van anderen waardoor de geestelijke problemen
verder ophopen.
De geestelijke situatie van Adam bereikt een dieptepunt en hij ziet geen opties meer om zijn leven
te beteren. Adam probeert een poging tot zelfdoding maar mislukt. Het gevolg is dat hij wordt
opgenomen in een crisisopvang en ondersteuning krijgt van een psychiater. Van een maatschappelijk
werker krijgt Adam ondersteuning voor praktische begeleiding.
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Conclusie uit deze casus
Situatie 1: Adam heeft binnen Samen & Anders veel rust en structuur in zijn leven gekregen. De
contacten en wederkerigheid hebben er voor gezorgd dat Adam zich heeft ontwikkeld en de stap
heeft kunnen maken van een uitkering naar een betaalde baan.
Situatie 2: Adam heeft weinig tot geen contact met andere huurders en hij kan zijn verhalen en
problemen niet uiten. Adam bezoekt een huisarts en psycholoog. De persoonlijke ontwikkeling van
Adam verloopt minder positief en naar verwachting zal hij meer moeite ervaren bij het vinden van
een baan, in vergelijking met situatie 1.
Situatie 3: Adam verblijft noodgedwongen bij een maatschappelijke opvang. De geestelijke
problemen stapelen zich op wat ertoe leidt dat Adam zich volledig afsluit van anderen. Om Adam het
geluk van het leven weer te laten inzien is hulp van professionals noodzakelijk.
Overzicht maatschappelijk en financieel effect
Situatie
Totale kosten
Vóór S&A
Situatie 1
€ 10.690
Situatie 2
€ 15.010
Situatie 3
€ 50.990

Beoordeling kwaliteit van leven
4
9
6
7,5

Casus 12: Kosten aanpak en referen�es
10
9
8

Cijfer

7
6

Situa�e 1

5

Situa�e 2

4

Situa�e 3

3
2
1
0

€0

€ 5.000

€ 10.000

€ 15.000

€ 20.000

€ 25.000

€ 30.000

€ 35.000

€ 40.000

€ 45.000

€ 50.000

Kosten
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€10 x 5 = €50

€900 x 12 =
€10.800

Contactpersoon Casus

Titel / Code Casus

Contact psycholoog 1 uur per
week
€80 x 1 x 52 =
€4.160

Ondersteuning
maatschappelijk
werker voor
praktische begeleiding (jaar)
€65 x 1 uur x 50
= €3.250

eﬀectencalculator.nl

Crisisopname GGZ
na poging tot
zelfdoding + inzet
psychiater (jaar)
€275 x 16 weken
+ €95 x 1 uur x
52 = €35.740

A. Beschrijf gebeurtenissen

De eenzaamheid
en psychische
problemen eisen
hun tol en Adam
doet een suïcidepoging maar
deze mislukt

B. Beschrijf ondersteuningsac�viteiten

Zijn beperkt sociaal netwerk kan
Adam geen slaapplek aanbieden.
Hij gaat naar een
maatschappelijke
opvang

€12.000

Referen�e

4

Contact huisarts
5 bezoeken

Bijstandsuitkering

Januari 2015

B. Beschrijf ondersteuningsac�viteiten

Januari 2015

Adam bespreekt
zijn eenzaamheid
en psychische situatie met de
huisart die hem
doorverwijst
naar een psycholoog

A. Beschrijf gebeurtenissen

Ontvangt een
bijstandsuitkering en de zoektocht naar een
nieuwe baan zou
langer hebben
geduurd

€900 x 6 =
€5.400

Op jaarbasis

Quincy Maan - Projectleider
effectmeting Samen & Anders

Referen�e

3

Het sociaal netwerk van Adam
is kleiner door
minder contact
met omwonenden wat leidt tot
eenzaamheid

November 2014

Adam ontwikkelt
zich dankzij S&A
zo positief dat hij
weer aan het
werk kan en zijn
uitkering wordt
stopgezet

B. Beschrijf ondersteuningsac�viteiten

Wederkerigheid
20 uur per
maand
€15 x 20 x 12
= €3.600

Bijstandsuitkering 6 maanden

Contact kwartiermaker 2 uur
per maand
€65 x 2 x 12 =
€1.560

12. Meneer Adam 31-1-2019

Tijd

1

€65 x 2 = €130

Contact woonconsulente 2 uur

Op jaarbasis

Op jaarbasis

De wederkerigheid brengt Adam
veel structuur,
rust en contact
met anderen. Hij
ontwikkelt zich op
persoonlijk vlak

A. Beschrijf gebeurtenissen

Adam is werkloos
en heeft een uitkering als inkomensbron.

Op jaarbasis

November 2014
Verblijf maatschappelijke
opvang op jaarbasis

Aanpak

2

Via gesprekken
met woonconsulente S&A binnen
gekomen. Hij
heeft regelmatig
contact met de
kwartiermaker

November 2014

Voormalig huurder Adam moest het
huis uit na een verbroken relatie.
Deze situatie was erg stressvol en
zorgde voor veel persoonlijke onrust.
Adam is vóór S&A werkloos

Beginsitua�e

76

9

6

Beoordeling
kwaliteit van
leven

7,5

Totale prijs €50.990

Beoordeling
kwaliteit van
leven

Totale prijs €15.010

Januari 2019

Beoordeling
kwaliteit van
leven

Totale prijs €10.690

Eindsitua�e

Het leven binnen S&A heeft Adam
veel rust en structuur gebracht. Zijn
sociaal netwerk is gegroeid en hij
heeft zijn rust gevonden. De wederkerigheid heeft bijgedragen aan een
gestructureerd dagritme en zijn verantwoordelijkheidsgevoel

12.14. Uitgewerkte casus 13
Vóór Samen & Anders
Joeri, 21 jaar, woont medio 2017 binnen Samen & Anders. Voorheen woonde Joeri bij een
crisisopvang. Kort daarvoor huurde hij een kamer in Oud-Beijerland waar hij tenslotte uit huis is
geplaatst. In Oud-Beijerland ervaarde hij nare situaties met de verhuurder die zijn huurders oplichtte.
Omdat Joeri in deze korte periode geen inkomsten had, stapelde de huurschuld op.
Bij de crisisopvang ervaarde Joeri veel stress omtrent zijn eigen veiligheid. Omdat de deuren niet op
slot gingen, sliep Joeri altijd met een oog open in angst voor diefstal en zijn eigen veiligheid. De stress
en eenzaamheid zorgde voor een depressie waarbij Joeri hulp kreeg van een maatschappelijk werker.
Regelmatig bezocht hij ook een psycholoog.
In de periode bij de crisisopvang voelde Joeri zich erg opgesloten en moest hij naar eigen zeggen
“overleven”. Hij zag zijn toekomst somber in. Hij ontmoette de kwartiermaker van Samen & Anders
en vertelde zijn verhaal. De kwartiermaker heeft Joeri geholpen aan woonruimte binnen Samen &
Anders.
Situatie 1: De huidige (Samen & Anders) situatie: de huurder woont in Samen & Anders en maakt
gebruik van het concept wat daar is.
Binnen Samen & Anders heeft Joeri veel rust gevonden. Hij hoeft zich geen zorgen meer te
maken over zijn woonruimte en werkt hard aan zichzelf. Het leven met andere huurders zorgt
voor veel gezelligheid en plezier. Regelmatig gaat hij met andere huurders even roken of naar het
winkelcentrum. Dit zorgt naast gezelligheid ook voor ontspanning. Binnen Samen & Anders gaat Joeri
om met leeftijdsgenoten, maar ook met de oudere huurders, bij wie hij graag zijn tijd doorbrengt. In
de afgelopen kerstperiode heeft hij samen met andere huurders meegewerkt bij de inrichting en het
runnen van de kerstwinkel binnen Samen & Anders.
Aan de contacten hecht Joeri veel waarde. Hij kan met de andere huurders zijn verhalen en problemen
delen. Dit zorgt voor steun en begrip. Hij geniet van het samenleven met deze huurders en het
leven binnen Samen & Anders. Dit heeft veel bijgedragen aan de persoonlijke ontwikkeling van
Joeri. De ventilerende gesprekken hebben ervoor gezorgd dat Joeri veel minder beroep doet op een
maatschappelijk werker en hij niet meer naar een psycholoog gaat. Hij geniet weer van het leven.
Dankzij zijn persoonlijke ontwikkeling en hulp van de kwartiermaker heeft Joeri de mogelijkheid
gekregen om een opleiding in de zorg te kunnen volgen. Inmiddels heeft hij deze opleiding succesvol
afgerond. Dankzij deze opleiding heeft hij een baan in de zorg waarbij hij andere mensen helpt. Dit werk
is erg belangrijk voor Joeri om meerdere redenen. Naast het feit dat hij een vast inkomen heeft en hij
zijn schulden kan aflossen, ervaart hij veel voldoening en dankbaarheid van de mensen op zijn werk. Hij
gaat er met plezier naartoe.
Situatie 2: De (fictieve) wonen situatie: de huurder woont in het huidige gebouw waar geen Samen
& Anders concept is.
Joeri heeft minder contact met andere huurders en leeft meer op zichzelf. In eerste instantie is Joeri
tevreden omdat hij eigen woonruimte heeft waar hij veilig kan leven. Alleen komen zijn geestelijke
problemen duidelijker naar voren. Joeri heeft weinig contact met anderen en er ontstaat een
gevoel van eenzaamheid wat mogelijk tot depressie kan leiden. Joeri blijft gebruik maken van een
psycholoog om zijn problemen op te lossen. Ook wordt Joeri begeleidt door een maatschappelijk
werker om zelfredzaam te worden op persoonlijk en financieel gebied. Joeri heeft meer en langer
begeleiding nodig dan situatie 1 waarbij zijn psychische problemen mogelijk een negatieve invloed
hebben op zijn studie- en werkprestaties.
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Situatie 3: De (fictieve) niet wonen situatie: de huurder woont niet in Samen & Anders en ook niet
in het gebouw.
Joeri verblijft bij een crisisopvang, waarbij de stress en angst over zijn woonomgeving nog verder
oplopen. Omdat Joeri zoals eerder genoemd moet “overleven” ziet hij geen andere keus dan weg
te gaan. Bij familie of vrienden kan hij niet terecht. Na een periode op straat te zwerven gaat Joeri
naar een andere maatschappelijke opvang. Hij kan niet omgaan met alle druk en stress en ziet zijn
toekomst somber in. Joeri’s toestand verslechterd waardoor een crisisopname in een centrum voor
geestelijk gezondheidscentrum onvermijdelijk is.
De geestelijke gesteldheid van Joeri zorgt ervoor dat hij zijn schulden niet kan aflossen. Hij zal onder
curatele gesteld worden. Een maatschappelijk werker helpt Joeri met zijn persoonlijke en financiële
situatie. Tevens gaat Joeri naar een psycholoog voor zijn geestelijke problemen. Mogelijk komt Joeri in
aanraking met verboden middelen, zoals softdrugs met de mogelijkheid tot een verslaving.
Conclusie uit deze casus
Situatie 1: Door het leven binnen Samen & Anders ziet Joeri weer het nut en plezier van het leven
in. Hij geniet van de contacten met andere huurders en brengt graag tijd met ze door. Samen &
Anders levert een grote bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van Joeri. De diensten van externe
professionals namen af.
Situatie 2: Een reële inschatting is dat Joeri moeite heeft met zijn geestelijke problemen waarvoor hij
gebruik maakt van diverse professionals. Hij hoeft zich echter geen zorgen meer te maken over zijn
woonsituatie omdat hij een eigen studio heeft waar hij van zijn privacy kan genieten.
Situatie 3: De geestelijke problemen van Joeri zorgen ervoor dat hij nog verder de put in gaat. Na een
opname bij een GGZ-instelling maakt Joeri gebruik van diverse externe professionals. Omdat Joeri
moeite heeft met de druk in deze situatie is de mogelijkheid dat hij naar verboden middelen, zoals
softdrugs, grijpt groot.
Overzicht maatschappelijk en financieel effect
Situatie
Totale kosten
Vóór S&A
Situatie 1
€ 7.760
Situatie 2
€ 20.960
Situatie 3
€ 61.060

Beoordeling kwaliteit van leven
5,5
9
6
2

Casus 13: Kosten aanpak en referen�es
10
9
8

Cijfer

7
6
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Situa�e 3

3
2
1
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Kosten
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€ 80.000

€ 90.000

€ 100.000

Referen�e

Referen�e

Tijd

Aanpak

Quincy Maan - Projectleider
effectmeting Samen & Anders

Contactpersoon Casus

Op jaarbasis
Inzet psycholoog
4 uur per maand
tot ongeveer 3
maanden na
binnenkomst
€80 x 4 x 3 =
€960

Hierdoor minder
contact maatschappelijk werker
en traject met
psycholoog is gestopt

Traject bewindvoering

Op jaarbasis

Joeri heeft bewindvoering om
zijn schulden af te
lossen. Hij is erg
blij dat dit voor
hem wordt
gedaan

Op jaarbasis
Traject bewindvoering

Op jaarbasis
Contact psycholoog gem. 2 uur
per week

Joeri heeft bewindvoering voor
schuldsanering.

Hoewel Joeri op
psychisch vlak
meer hulp nodig
heeft heeft hij
geen stress over
zijn woonomgeving

€2.500

De schulden lopen
verder op en
mede door voorafgaande problematieken wordt
Joeri onder curatele gesteld

Een maatschappelijk werker en
psycholoog
helpen Joeri met
zijn diverse problemen

€12.000

€275 x 7 x 8 =
€15.400

Crisisopname
GGZ 8 weken

eﬀectencalculator.nl

€3.500

Onder curatele
gesteld

Contact maatschappelijk
werker gem. 4
uur per week
€65 x 4 x 52 =
€13.520

Op jaarbasis

Contact psycholoog gem. 4 uur
per week

Op jaarbasis

Joeri kan niet
omgaan met alle
druk en gaat
psychische de put
in. Mogelijk grijpt
hij naar verboden
middelen (drugs)

€80 x 4 x 52 =
€16.640

B. Beschrijf ondersteuningsac�viteiten

Verblijf maatschappelijke
opvang

Op jaarbasis

Psychisch gaat
Joeri steeds
verder de put in
met een crisisopname bij een
GGZ-instelling
tot gevolg

€2.500

A. Beschrijf gebeurtenissen

Joeri verlaat de
crisisopvang en
zou op straat
gaan zwerven.
Hij verblijft bij
een maatschappelijke opvang

€80 x 2 x 52 =
€8.320

B. Beschrijf ondersteuningsac�viteiten

Contact maatschappelijk
werker gem. 3
uur per week
€65 x 3 x 52 =
€10.140

Op jaarbasis

Gevoel van eenzaamheid wat
leidt tot een depressie. Hierbij
ondersteuning
van maatschappelijk werker en
psycholoog

A. Beschrijf gebeurtenissen

Wederkerigheid
gem. 8 uur per
maand
€15 x 8 x 12 =
€1.440

Hij heeft minder
sociaal contact
met andere
huurders en leeft
meer op zichzelf

€65 x 2 = €130

Verblijft in de crisisopvang en ervaart veel stress
over zijn woonomgeving, onder
andere de veiligehid

Contact kwartiermaker gem. 3
uur per maand
€65 x 3 x 12 =
€2,340

Op jaarbasis
Inzet maatschappelijk
werker gem. 1u
per 2 maanden
€65 x 1 x 6 =
€390

Binnen S&A komt
Joeri tot rust en
hij ontvangt veel
warmte van
andere huurders.
Hij vindt hier zijn
ontspanning en
plezier in het leven

B. Beschrijf ondersteuningsac�viteiten

Contact woonconsulente 2 uur

Op jaarbasis

Kwartiermaker
helpt Joeri regelmatig d.m.v. gesprekken. Ook
dankzij inzet
kwartiermaker
weer kunnen studeren

A. Beschrijf gebeurtenissen

Joeri heeft veel
contact met
andere huurders
en helpt regelmatig in de winkeltjes op de begane
grond

Op jaarbasis

Ontmoet kwartiermaker die Joeri
aan een woning
helpt binnen S&A.
Hierna volgen gesprekken met de
woonconsulente

September 2017

September 2017

13. Meneer Joeri 28-2-2019

Titel / Code Casus

4

3

1

2

Joeri, 21 jaar, woonde voorheen in
een crisiopvang waar hij veel stress
ervaarde over zijn leefomgeving. Na
een vervelende periode zag hij het
nut van het leven niet meer in waar
hij hulp voor kreeg.

Beginsitua�e
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9

6

Beoordeling
kwaliteit van
leven

2

Totale prijs €61.060

Beoordeling
kwaliteit van
leven

Totale prijs €20.960

Februari 2019

Beoordeling
kwaliteit van
leven

Totale prijs €7.760

Eindsitua�e

Heeft binnen S&A zijn rust gevonden
en zich persoonlijk ontwikkeld. Nadat
hij zelf hulp nodig had, heeft hij nu
een baan waarbij hij anderen helpt.
Heeft het plezier in het leven teruggevonden en is ook op psychisch vlak
gegroeid

