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Achtergrond 1 

1. ACHTERGROND 
 
 
 

Dagopvang- en inloopvoorzieningen bieden de mogelijkheid voor dak- en thuislozen en 
(eenzame) mensen al dan niet met een psychiatrische- en/of verslavingsproblematiek om 
elkaar te ontmoeten, gebruik te maken van enkele basale faciliteiten (drinken, eten, 
wasgelegenheid en dergelijke) en in sommige gevallen van dagbesteding. Leeuwarden 
beschikt over vier dagopvang c.q. inloopvoorzieningen voor dak- en thuislozen. In 2010 
kent het verzorgingsgebied van de centrumgemeente Leeuwarden zo’n 900 feitelijk en 
residentieel daklozen.1,2 Hiervan maken zo’n 600 feitelijk en residentieel daklozen gebruik 
van de in Leeuwarden aanwezige voorzieningen. Zij maken in meer of mindere mate 
gebruik van de vier aanwezige dagopvang- en inloopvoorzieningen. Een deel van hen komt 
bij de dagopvang van het Leger des Heils aan de Tuinen. Ook Zienn, het Inloophuis GGZ 
en het Aanloophuis - een kerkelijk initiatief - bieden de mogelijkheid tot inloop overdag. 
Elke voorziening kent zijn eigen doelgroep, hoewel sommige daklozen ook van meerdere 
voorzieningen gelijktijdig gebruik (kunnen) maken. Van de voorzieningen gaat deels een 
preventieve werking uit. Door de dienstverlening en de mogelijkheid tot sociale contacten 
binnen de voorzieningen wordt voorkomen dat thuislozen terugvallen en het risico lopen 
(weer) dakloos te worden. 
 
 
1.1 Aanleiding onderzoek 
 
De gemeente wordt geconfronteerd met een uitbreiding van het takenpakket 
(decentralisatie ondersteunende begeleiding vanuit de AWBZ, Wet Werken naar Vermogen 
en Zorg voor de jeugd). Hierdoor is de gemeente vanaf 1 januari 2014 ook 
verantwoordelijk voor de inloopfunctie van de GGZ, hetgeen gepaard gaat met financiële 
en beleidsinhoudelijke consequenties. Hiernaast bestaat de indruk dat sommige bezoekers 
van de vier aanwezige voorzieningen hier al jarenlang gebruik van maken, hetgeen niet 
altijd tot de gewenste verbetering in de leefsituatie van deze bezoekers leidt. Bovendien 
neemt het aantal feitelijk daklozen dat letterlijk geen dak boven het hoofd heeft – ook 
landelijk gezien – de afgelopen tien tot twintig jaar af. De gemeente wil dan ook graag 
weten hoe de (afnemende) middelen voor de dagopvang- en inloopvoorzieningen 
effectiever en efficiënter kunnen worden ingezet. Bovenal heeft zij behoefte aan handvatten 
                                                           
1 Het ministerie van VWS en het Trimbos-instituut verstaan onder feitelijk daklozen personen die 
niet over een eigen woonruimte beschikken en voor een slaapplek gedurende de nacht tenminste één 
nacht (in de maand) waren aangewezen op buiten slapen, ofwel overnachten in de open lucht en 
overdekte openbare ruimten (portieken, fietsenstallingen, stations, winkelcentra of een auto) en 
binnen slapen in passantenverblijven van de maatschappelijke opvang, inclusief eendaagse 
noodopvang, of binnen slapen bij vrienden, kennissen of familie, zonder vooruitzichten op een 
slaapplek voor de daarop volgende nacht. Residentieel daklozen zijn personen die als bewoner staan 
ingeschreven bij instellingen voor maatschappelijke opvang (internaten en sociale pensions, 
woonvoorzieningen op basis van particulier initiatief dat zich richt op semipermanente bewoning 
door daklozen en particuliere commerciële pensions waar voornamelijk daklozen wonen). 
2 Oldersma, F. (2012): Dakloos in Fryslân. Daklozenmonitor Fryslân 2006-2010. Onderzoek & 
Statistiek Groningen, Groningen. 
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voor de inhoudelijke vormgeving van de dagopvang- en inloopvoorzieningen. Zij heeft 
onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL in december 2011 opdracht gegeven hier een 
onderzoek naar te verrichten en aanbevelingen voor de toekomst op te stellen. 
 
 
1.2 Vraagstelling 
 
De door de gemeente gestelde hoofdvraag luidt: 

“Nagaan of de bestaande dagopvangen en inloopvoorzieningen efficiënter 
(goedkoper) en effectiever (resultaatgerichter) kunnen worden vormgegeven en 
wat daarvoor nodig is en binnen welke termijn dat haalbaar is.” 

 
Deze hoofdvraag is onderverdeeld in een aantal subvragen aan de hand van een drietal 
thema’s: het bereik van de voorzieningen; de organisatie van de voorzieningen; en de 
toekomst van de voorzieningen. Hieronder worden de subvragen per thema weergegeven. 
 
A. Bereik voorzieningen 
1. Hoeveel unieke bezoekers maken op jaarbasis en op een peildatum gebruik van de 

verschillende voorzieningen? 
2. Hoeveel unieke bezoekers maken op jaarbasis en op een peildatum gebruik van 

meerdere voorzieningen? 
3. Wat is de gemiddelde verblijfsduur per voorziening? 
4. Wat is het bezoekersprofiel per voorziening? 
5. In hoeverre komen de bezoekers c.q. komt het bezoekersprofiel overeen met de 

beoogde doelgroep(en) van de voorzieningen?  
6. Worden beoogde doelgroep(en) niet bereikt? Om hoeveel personen gaat het? Waarom 

worden zij niet bereikt? 
 
B. Organisatie voorzieningen 
1. Hoe is de voorziening ontstaan en wat is de oorspronkelijke doelstelling? 
2. Welke activiteiten worden door de voorzieningen georganiseerd? 
3. Welke resultaten willen de voorzieningen bereiken met hun bezoekers? 
4. Wat is de begroting c.q. jaarrekening van de voorzieningen (baten/lasten en bron)? 
5. In hoeverre komen de voorzieningen qua inhoud en bereik wel/niet overeen? 
6. In hoeverre werken de voorzieningen samen? Wat is hiervan het resultaat? 
 
C. Toekomst voorzieningen 
1. Sluiten de huidige vraag naar en aanbod aan voorzieningen op elkaar aan? Zo nee, hoe 

zou dit kunnen worden verbeterd? Wat is daarvoor nodig? 
2. Welke winst levert een eventuele verbetering van de aansluiting van vraag en aanbod 

op (zowel organisatorisch, financieel als inhoudelijk)? 
3. Wat is het tijdspad voor het doorvoeren van eventuele verbeteringen? 
4. Is bij het doorvoeren van eventuele verbeteringen sprake van risico’s? Zo ja, welke? 

Zo nee, waarom niet? 
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1.3 Aanpak 
 
Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden hebben een viertal onderzoeks-
activiteiten plaatsgevonden: documentstudie; verzamelen en analyseren van registratie-
gegevens; gesprekken met (leidinggevende) medewerkers van de voorzieningen en 
ambtenaren van een drietal vergelijkbare gemeenten; en gesprekken met bezoekers van de 
dagopvang- en inloopvoorzieningen. 
 
Documentstudie 
Aan de hand van documenten, zoals jaarverslagen, jaarrekeningen, jaarplannen en 
begrotingen, zijn de achtergronden, doelstellingen en activiteiten van de voorzieningen 
achterhaald. Ook relevante documenten zoals beleidsnota’s van een drietal gemeenten 
elders in Nederland zijn verzameld. Het gaat hierbij om de gemeenten Apeldoorn, Leiden 
en Vlaardingen die onlangs het niveau van de opvang- en inloopvoorzieningen hebben 
onderzocht en/of bijgesteld. Daarnaast zijn enkele beleidsnota’s van de gemeente 
Leeuwarden zelf bij het onderzoek betrokken.  
 
Registratiegegevens 
Voor de gemeente Leeuwarden wordt jaarlijks een daklozenmonitor opgesteld. De eerste 
gedachte was dat hieruit wellicht de benodigde gegevens over de aantallen bezoekers van 
de voorzieningen konden worden achterhaald. Dit bleek bij navraag echter niet het geval te 
zijn. Om de aantallen bezoekers per voorziening en de overlap tussen de bezoekers van de 
vier voorzieningen te achterhalen, is het noodzakelijk om van alle vier (geanonimiseerde) 
bezoekersgegevens te ontvangen. De vier voorzieningen is dan ook gevraagd deze 
gegevens aan te leveren.  
 
Voor het Leger des Heils was dit geen probleem, voor ons onderzoek kon worden 
aangesloten bij de gegevensverzameling ten behoeve van de daklozenmonitor. Ook het 
Aanloophuis heeft gegevens aangeleverd, onder voorwaarde dat deze eveneens voor de 
daklozenmonitor 2011 gebruikt zouden kunnen worden. Dit betreft het eerste jaar dat het 
Aanloophuis gegevens aanlevert en daarmee ook participeert in de daklozenmonitor. 
Onderzoekers van INTRAVAL hebben overigens de bezoekfrequentie uit een papieren 
dossier ingevoerd in een Excel en een SPSS bestand. Het Excel bestand is vervolgens weer 
ter beschikking gesteld aan het Aanloophuis zelf. Medewerkers van Zienn hebben ten 
behoeve van het onderzoek enkele basale gegevens van de bezoekers van de 
Zuidergrachtswal ingevoerd en aan ons verstrekt.  
 
Van het Inloophuis GGZ ten slotte zijn, naast inschattingen van het aantal bezoekers door 
de medewerkers, geen registratiegegevens verkregen. Bezoekers van het Inloophuis 
worden niet geregistreerd, tenzij ze al in behandeling zijn bij andere afdelingen van de 
GGZ. Er is met andere woorden geen apart bestand van de bezoekers van het Inloophuis. 
Informatie over het al dan niet bezoeken van het Inloophuis wordt, indien van toepassing, 
toegevoegd aan het elektronisch patiëntendossier (epd). Slechts een deel, hoeveel precies is 
niet duidelijk, van de bezoekers van het Inloophuis is onder behandeling bij de GGZ. Voor 
hen is een diagnose-behandel combinatie (dbc) opgesteld, die vervolgens in het epd wordt 
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bijgehouden.3 Het zou met andere woorden niet zinvol zijn om een omvangrijke exercitie 
als het uitpluizen van dossiers van alle GGZ-cliënten waarvan een epd is beschikbaar is uit 
te voeren. Hiermee ontstaat geen goed beeld van het aantal bezoekers van het Inloophuis. 
Voor het Inloophuis moet dan ook worden gewerkt met inschattingen over de aantallen 
bezoekers door de medewerkers.  
 
Koppeling registratiegegevens 
Door anonimisering met behulp van idents (eerste twee letters achternaam en geboorte-
datum) is voldoende unieke cliëntinformatie voorhanden om een koppeling tussen de drie 
voorzieningen waarvan de registratiegegevens beschikbaar zijn mogelijk te maken en de 
overlap te achterhalen. Hiermee worden de vragen onder A. Bereik voorzieningen 
grotendeels beantwoord.  
 
Aanvullende informatie 
Naast de unieke personen is, voor zover mogelijk, ook enige achtergrondinformatie per 
bezoeker verkregen, zoals geslacht, problematiek, bezoekfrequentie en instroomdatum. 
Aan de hand van de instroomdata kan immers worden achterhaald hoe lang de betreffende 
personen al gebruik maken van de voorzieningen, terwijl dit gecombineerd met 
bezoekfrequentie een indicatie van de bezettingsgraad oplevert. 
 
Gesprekken medewerkers en ambtenaren 
Met de (leidinggevende) medewerkers van de vier voorzieningen zijn gesprekken gevoerd. In 
totaal hebben zes interviews plaatsgevonden, terwijl tijdens de bezoeken aan de voorzieningen 
ook enkele kortere gesprekken hebben plaatsgevonden met de aanwezige personeelsleden c.q. 
vrijwilligers. Tijdens de interviews is ingegaan op de doelstellingen van de voorziening, de 
ondernomen activiteiten en de resultaten daarvan. Ook knelpunten in de dagelijkse praktijk, 
mogelijke verbeteringen en ervaringen met samenwerking tussen de voorzieningen zijn aan 
bod gekomen. Tevens is met de betrokkenen ingegaan op de consequenties (inclusief de 
risico’s) van mogelijke veranderingen in het voorzieningenniveau.  
 
Daarnaast zijn drie vergelijkbare gemeenten in Nederland benaderd, te weten Apeldoorn, 
Leiden en Vlaardingen; het betreffen gemeenten die onlangs een aanpassing van het 
voorzieningenniveau voor dak- en thuislozen hebben onderzocht of doorgevoerd. Met de 
betrokken ambtenaren is besproken waarom de eventuele aanpassing is doorgevoerd, wat deze 
verandering heeft opgebracht en hoe de verandering is doorgevoerd.  
 
Gesprekken bezoekers voorzieningen 
Om een goed beeld te krijgen van de vraag naar voorzieningen zijn gesprekken gevoerd met 
de leden van doelgroep ofwel de bezoekers van de voorzieningen. Met tien bezoekers per 
voorziening is besproken waarom zij wel of niet van de vier voorzieningen gebruik maken, 
hoe zij de voorzieningen beoordelen waar zij komen, maar ook de volgens hen mogelijke 
veranderingen in het voorzieningenniveau. Daarbij zijn enkele scenario’s voorgelegd, zoals de 
gevolgen van bijvoorbeeld het samenvoegen van voorzieningen.  
 

                                                           
3 Op basis van de dbc’s worden de vergoedingen voor behandelingen berekend en uitgekeerd. 
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1.4 Leeswijzer 
 
In het volgende hoofdstuk wordt een beeld gegeven van de vier voorzieningen, de 
doelstellingen en de met de exploitatie gepaard gaande kosten. Vervolgens wordt in hoofdstuk 
3 aan de hand van de aangeleverde registratiegegevens aandacht besteed aan de bezoekers van 
de voorzieningen. In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op de ideeën die bij medewerkers en 
bij bezoekers leven over de toekomst van de voorzieningen. Daarbij wordt het gemeentelijk 
kader, het beleid ten aanzien van dak- en thuislozen, en ervaringen elders in Nederland 
betrokken. In hoofdstuk 5 worden de conclusies per onderzoeksvraag weergegeven. Het 
afsluitende hoofdstuk geeft enkele scenario’s weer voor de wijze waarop het 
voorzieningenniveau in Leeuwarden in de toekomst kan worden vormgegeven.  
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2. DE VOORZIENINGEN 
 
 
 

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de vier dagopvang- en 
inloopvoorzieningen. Naast inhoudelijke kenmerken worden enkele organisatorische 
aspecten weergegeven. Het volgende hoofdstuk gaat in op de bezoekersaantallen van de 
voorzieningen gebaseerd op de registratiegegevens. 
 
 
2.1 Beschrijving 
 
De vier voorzieningen die centraal staan in dit onderzoek zijn dagopvang de Tuinen, 
dagopvang annex gebruiksruimte Zuidergrachtswal, het Aanloophuis en het Inloophuis. Ze 
worden geëxploiteerd door achtereenvolgens het Leger des Heils, Zienn, Stichting 
Samenwerkende Kerken en de GGZ. Hieronder wordt kort ingegaan op de voorzieningen 
en de uitvoerende instellingen. De informatie is afkomstig van de instellingen zelf, maar is 
ook gebaseerd op de waarnemingen van de onderzoekers tijdens hun verblijf bij de 
voorzieningen en de oordelen van de bezoekers. In de bijlage is op een plattegrond 
aangegeven waar de voorzieningen zich in Leeuwarden bevinden. 
 
De Tuinen 
Aan de Tuinen is dagopvang/dienstencentrum De Tuinen van het Leger des Heils 
gevestigd. Het Leger des Heils kent landelijk, maar ook in het noorden van het land, diverse 
(grote) voorzieningen voor dak- en thuislozen. In Leeuwarden is dagopvang de Tuinen 
echter de enige aanwezige voorziening van het Leger des Heils.1 De voorziening zat eind 
jaren 90 twee panden naast de huidige huisvestingslocatie, aan een zijsteeg. In die tijd 
kwamen alle dak- en thuislozen (zowel verslaafd als niet-verslaafd) naar de opvang. Deze 
specifieke plek, waarbij zich veel bezoekers op een klein oppervlak voor openingstijd 
verzamelden, leidde destijds tot de nodige overlast. Sinds de verhuizing en de opening van 
de opvang voor harddrugsverslaafden aan de Zuidergrachtswal is er volgens de betrokkenen 
nauwelijks tot geen sprake meer van overlast rond de Tuinen.  
 
De Tuinen is toegankelijk voor dak- en thuislozen al dan niet met een (alcohol)verslaving. 
Harddrugsverslaafden worden in principe niet toegelaten. Wanneer de drugsverslaving 
echter niet de overhand heeft en/of een bezoeker met een harddrugsverslaving niet goed op 
zijn plek is aan de Zuidergrachtswal, dan wordt in onderling overleg met de 
Zuidergrachtswal besloten of toegang tot de Tuinen wordt verleend. Er is verder een 
duidelijke scheiding tussen deze twee voorzieningen, hetgeen inhoudt dat niemand 
gelijktijdig toegang tot beide voorzieningen kan krijgen. Met nieuwe bezoekers vindt een 
intake plaats. Tijdens deze intake wordt onder andere gekeken naar de situatie van de 
bezoeker op tien leefgebieden. Daarbij worden, indien nodig, mogelijke oplossingen op 
verschillende leefgebieden besproken. 
                                                            
1 Het aanbod in Leeuwarden bestaat verder uit Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering en 
Ambulante begeleiding. 
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De dagopvang aan de Tuinen beschikt over een grote verblijfsruimte met tafels en stoelen. 
Vanachter de bar wordt drinken en eten verstrekt. Er is mogelijkheid om te douchen en 
kleding te wassen en te drogen. Aan de straatkant is een hal/ontvangstruimte waar een 
portier de bezoekers ontvangt. De dagopvang is van maandag tot en met vrijdag van 10.00 
tot 16.00 uur open. Voor bezoekers die van de nachtopvang gebruik maken is in de 
wintermaanden de mogelijkheid om wat eerder binnen te komen en langer binnen te 
blijven, zodat de overbruggingstijd tot de opening van de nachtopvang korter is.2 
Vergeleken met de andere drie dagopvang- en inloopvoorziening is de Tuinen groot te 
noemen, niet alleen qua fysieke ruimte, maar ook wat betreft het aantal bezoekers. Van de 
40 geënquêteerde bezoekers voor dit onderzoek geeft de helft aan de Tuinen te kennen 
en/of te bezoeken. Zij zijn vrijwel allemaal (zeer) positief over deze voorziening.  
 
Verschillende instanties komen in de Tuinen voor contactlegging met de bezoekers, 
waaronder twee keer per week een spreekuur van een huisarts. 
 
Zuidergrachtswal 
Zienn exploiteert de dagopvang en gebruiksruimte aan de Zuidergrachtswal. In de 
gebruiksruimte hebben harddrugsverslaafden, die daarvoor zijn gescreend door 
Verslavingszorg Noord Nederland (VNN), toegang. De voorziening aan de 
Zuidergrachtswal is niet uitsluitend voor verslaafden uit Leeuwarden bestemd. Het wordt 
als een provinciale voorziening gezien, waar eveneens verslaafden uit Sneek, Drachten of 
Heerenveen naar toe kunnen en ook komen. Naast de ongeveer 60 geregistreerde bezoekers 
van de Zuidergrachtswal hebben ongeveer 40 personen hier een postadres, waarvan enkelen 
uit Drachten en Sneek komen. 
 
Het pand biedt ruimte voor dagopvang (tafels en stoelen waar men kan zitten, wat eten en 
drinken), sanitaire voorzieningen en twee gebruiksruimten (één voor rokers en één voor 
spuiters). In Leeuwarden wordt, in tegenstelling tot andere Nederlandse steden, door 
relatief veel drugsverslaafden gespoten. Ongeveer 18 bezoekers van de Zuidergrachtswal, 
bijna een derde van alle bezoekers aan deze voorziening, spuiten. In gebruiksruimten elders 
in Nederland waar INTRAVAL de afgelopen jaren onderzoek heeft verricht, is het aantal 
spuiters vaak op één hand te tellen. In het pand naast de dagopvang/gebruiksruimte is een 
afdeling van Skrep gevestigd.3 De locatie is nabij de Weaze, een plek waar zich onder 
andere drugsdealers ophouden. 
 
De voorziening is van maandag tot en met vrijdag geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Nieuwe 
bezoekers krijgen een intake. Bij deze intake screent een medewerker van Zienn de 
achtergrond van de bezoeker waarbij ook op de veiligheid en de beheersbaarheid wordt 
gelet. Daarnaast wordt tijdens deze intake de aard en wijze van het drugsgebruik in kaart 
gebracht door een medewerker van de VNN. Vrijwel alle bezoekers van de dagopvang 
maken eveneens gebruik van de gebruiksruimte. Naast het gebruiken van drugs komen de 
bezoekers er om te douchen, de was te doen, kleding om te ruilen, te eten en drinken en 
                                                            
2 De nachtopvang van Zienn aan de Goudenregenstraat is geopend van 17.00 tot 22.30 uur en tussen 
8.00 en 9.00 uur. 
3 Skrep is het dagbestedingsproject in Leeuwarden waaraan (verslaafde) dak- en thuislozen kunnen 
deelnemen. Zij ontvangen hiervoor een kleine vergoeding. 
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voor sociale en ondersteunende contacten. Van de geënquêteerde bezoekers is een ruime 
meerderheid ontevreden over de openingstijden, in tegenstelling tot de bezoekers van de 
overige drie voorzieningen. De bezoekers van de Zuidergrachtswal geven duidelijk aan 
opening van de opvang in het weekend te missen. 
 
Medewerkers van het straathoekwerk komen twee keer per dag een uur aan de 
Zuidergrachtswal. Met hen kunnen bezoekers afspraken maken voor hulp- en 
dienstverlening. Bezoekers worden zo nodig doorverwezen naar de VNN door de 
medewerkers van de dagopvang. Eens per maand vindt overleg met overige voorzieningen 
in Leeuwarden plaats. De medewerkers van de Zuidergrachtswal hebben daarnaast twee 
keer maand teamoverleg, terwijl dagelijks – voor opening en na sluiting - een overleg over 
de bezoekers plaatsvindt.  
 
Het Aanloophuis 
De Stichting Samenwerkende Kerken is in de jaren 80 van de vorige eeuw gestart met een 
opvang in het weekend voor dak- en thuislozen en overige sociaal kwetsbare personen. 
Rond 2000 is het Aanloophuis een jaar gesloten geweest naar aanleiding van een periode 
waarin zich onregelmatigheden voordeden. Hierna is besloten op een meer gestructureerde 
wijze te werken. Er is een betaalde coördinator aangesteld, terwijl eveneens is besloten 
geen harddrugsgebruikers meer toe te laten. Harddrugsgebruikers bleken niet goed 
hanteerbaar in de voorziening die op vrijwilligers steunde. In diezelfde periode is de 
dagopvang voor harddrugsverslaafden aan de Zuidergrachtswal geopend.4 Momenteel zijn 
er, naast de coördinator, zo’n 100 vrijwilligers actief in en voor het Aanloophuis. Het 
Aanloophuis kent een eigen intake, maar laat pasjes - wegens het ontbreken van de daartoe 
benodigde apparatuur - maken bij het Legers des Heils. Veel bezoekers van het 
Aanloophuis komen door de week bij de Tuinen van het Leger des Heils. Er wordt altijd 
contact opgenomen met de Zuidergrachtswal, om te controleren of de nieuwe bezoeker al 
dan niet een drugsgebruiker is. Bezoekers van de Zuidergrachtswal krijgen geen pasje voor 
het Aanloophuis. 
 
Het Aanloophuis is drie dagdelen per week geopend: zaterdagochtend, zondagochtend en 
zondagmiddag. In de wintermaanden, van november tot april, wordt op woensdagavond een 
warme maaltijd aangeboden. In het pand aan de Bagijnestraat is een ruimte met tafels en 
stoelen en een bar aanwezig. Ook is er een doucheruimte, terwijl boven in het pand een 
wasmachine staat waar kleren van bezoekers gewassen kunnen worden. Dit laatste komt 
overigens niet vaak voor, ongeveer één keer per weekend. Bezoekers kunnen deelnemen 
aan spelletjes, zoals sjoelen, schaken, biljarten of tafeltennis. Op zondagmiddag is op de 
bovenverdieping een kerkdienst. Enkele vaste bijwoners van deze dienst komen alleen om 
deze reden naar het Aanloophuis en maken verder geen gebruik van de voorziening. Het 
aantal aanwezigen bij de dienst varieert van ongeveer vijf tot tien. 
Hoewel het Aanloophuis de enige inloopvoorziening is die gedurende het weekend is 
geopend, bevinden zich onder de tien geënquêteerden nauwelijks daadwerkelijke daklozen 
ofwel personen die op straat of in de nachtopvang slapen. Eén van hen slaapt in de 

                                                            
4 Deze voorziening is, zoals elders in dit hoofdstuk naar voren komt, echter niet in het weekend 
geopend. 
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nachtopvang, terwijl twee aangeven een wisselende woonsituatie te hebben. De overige 
geënquêteerden beschikken over een eigen (huur)woning. 
 
Het Inloophuis 
Het Inloophuis van GGZ Friesland is in 1989 ontstaan. Inmiddels opereren alle 
inloophuizen, werk- en dagbesteding en langdurige zorg van GGZ Friesland onder de naam 
Mind Up. Mind Up heeft meerdere inloopvoorzieningen in Friesland. In Leeuwarden wordt 
op twee locaties inloop aangeboden: op de locatie Dammelaan aan de Drie Dukatons en in 
het Inloophuis aan het Groot Schavernek. Voor dit onderzoek is alleen het Inloophuis 
relevant. Het Inloophuis betreft de laagdrempelige voorziening in de binnenstad van 
Leeuwarden voor (ex-)psychiatrische patiënten. De voorziening is eveneens bedoeld voor 
de zogenoemde OGGz-doelgroep, de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg. Het gaat 
hierbij om personen die doorgaans zorgmijdend zijn en zelf geen hulpvraag (kunnen) 
formuleren. Een steeds groter deel van de bezoekers wordt gekenmerkt door Autisme 
Spectrum Stoornissen (ASS). Het uitgangspunt is dat de voorziening bedoeld is voor 
personen met een psychiatrische problematiek, dak- en thuisloosheid is met andere 
woorden niet de eerste insteek. Dit neemt niet weg dat een aantal bezoekers wel degelijk 
feitelijk dakloos is. Deze groep is echter beperkt van omvang. Onder de tien geënquêteerde 
bezoekers van het Inloophuis bevindt zich één dakloze die voornamelijk op straat slaapt. De 
overige geënquêteerden wonen grotendeels zelfstandig in een eigen (huur)huis of kamer, 
terwijl enkelen in een vorm van begeleid wonen verblijven. 
 
In het Inloophuis wordt bezoekers ondersteuning aangeboden, kunnen maaltijden worden 
genuttigd, wordt medicatie verstrekt of toegediend (ongeveer 20 bezoekers krijgen op 
maandagmiddag tijdens de prikpoli een depot ingespoten), maar is ook mogelijkheid voor 
geldbeheer en hulp bij contacten met hulpverlening, maatschappelijke, juridische en andere 
overheidsinstanties. Voorheen zat in het pand aan het Groot Schavernek een café. Het 
(inmiddels wat verouderde) pand heeft deze uitstraling nog steeds. De bezoekers drinken 
koffie met elkaar, roken een sigaretje, zitten achter een computer of praten onderling of met 
de medewerkers. Degenen die zich er voor hebben opgegeven eten tussen de middag een 
warme maaltijd in een aparte ruimte in het pand. De bezoekers kunnen op doordeweekse 
dagen ’s morgens vanaf 7.30 uur binnen komen. ’s Middags rond 16.30 uur sluit de inloop 
haar deuren. In totaal is de voorziening 47,5 uur per week open.  
 
De dagelijkse gang van zaken is in handen van twee activiteitenbegeleiders. Ook 
vrijwilligers zijn actief, bijvoorbeeld bij het bereiden van de maaltijden. Daarnaast zijn er 
een sociaal psychiatrisch hulpverlener (SPH) en een sociaal psychiatrisch verpleegkundige 
(SPV) werkzaam in het Inloophuis. Dit betekent dat zowel in de algemene dagelijkse 
levensbehoeften kan worden voorzien als in hulp en begeleiding bij psychische problemen. 
Op werkersniveau is er sprake van regelmatige contacten met andere instellingen. De SPH-
er en de SPV-er nemen deel aan stadsbrede overleggen over bijvoorbeeld de 
overlastgevende dak- en thuislozen. 
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2.2 Doelstellingen 
 
Hieronder wordt nader ingegaan op de doelstellingen van de vier voorzieningen. Daarbij 
worden ontwikkelingen in de tijd, indien daar sprake van is, eveneens aangegeven. 
Veranderingen die zich hebben voorgedaan hebben vooral te maken met een veranderende 
problematiek van de doelgroep: door een verbetering in het (woon)aanbod is er steeds 
minder vaak sprake van daadwerkelijke dakloosheid waarbij de dakloze is aangewezen op 
de openbare ruimte of de nachtopvang voor een slaapplaats. De achterliggende problemen 
zoals beperkte sociale vaardigheden, psychiatrische problematiek en/of verslaving doen 
zich echter nog steeds voor. Hierdoor blijft er sprake van een risico op terugval in 
dakloosheid. 
  
De Tuinen 
Naast het bieden van een plek om naar toe te gaan voor dak- en thuislozen (de 
oorspronkelijke doelstelling), wil het Leger des Heils bezoekers sinds enkele jaren vooral 
perspectief bieden, doorverwijzen naar de hulpverlening, dagbesteding of naar een 
woonvoorziening. De voorziening dient dan ook vooral als vindplaats. Er vinden 
spreekuren plaats van een huisarts, de GGZ en de verslavingszorg (voor volwassenen en 
jongeren), terwijl wekelijks ook een Libermantraining plaatsvindt.5 Met nieuwe bezoekers 
wordt een intake gedaan waarbij tien leefgebieden in kaart worden gebracht. Per leefgebied 
worden de hulpvragen opgenomen. Indien mogelijk worden bezoekers zo snel mogelijk 
geholpen, zodat ze niet meer naar de Tuinen hoeven te komen. Een groot deel blijft de 
voorziening echter bezoeken, met name voor de sociale contacten, ook als er inmiddels een 
woonruimte is gevonden. Voor deze bezoekers is het van belang dat hun leefsituatie stabiel 
blijft. De Tuinen probeert een bijdrage te leveren aan deze stabilisatie en terugval te 
voorkomen. 
 
Zuidergrachtswal 
De dagopvang aan de Zuidergrachtswal is ontstaan omdat de doelgroep van deze 
voorziening, ernstig verslaafden, niet terecht kon in de overige dagopvangvoorzieningen in 
Leeuwarden. In een later stadium is daar een gebruiksruimte bij gekomen, met als doel de 
(dak- en thuisloze) verslaafden een veilige en hygiënische plek te bieden waar zij hun 
harddrugs kunnen gebruiken. De functie dagopvang is inmiddels echter vrijwel helemaal 
opgegaan in de gebruiksruimte. Zienn geeft dan ook aan bezig te zijn met een 
heroverweging ten aanzien van deze voorziening, die momenteel fungeert als een goed 
gefaciliteerde gebruiksruimte. De bezoekers komen vooral naar de Zuidergrachtswal om 
hun zelf meegebrachte harddrugs te gebruiken. Daaromheen worden wel enkele 
dienstverlenende handelingen verricht, en kan er gegeten en gedronken worden, maar dit is 
voor velen niet (meer) de aanleiding om te komen. Er zijn gedachten bij Zienn om de 
gebruiksruimte te scheiden van de dagopvang. 
 

                                                            
5 Training van sociale vaardigheden voor personen die zichzelf niet goed kunnen redden zoals dak- 
en thuislozen en (ex)psychiatrische patiënten. 
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Aanloophuis 
De oorspronkelijke en nog steeds geldende doelstelling van het Aanloophuis is het bieden 
van een warme plek om te verblijven en wat te eten en te drinken. De doelgroep waarop 
men zich aanvankelijk vooral richtte waren daklozen die op straat of in de nachtopvang 
sliepen en personen met een beperkt sociaal netwerk. Inmiddels, maar dat geldt ook voor de 
andere drie voorzieningen, is het aantal daadwerkelijke daklozen in Leeuwarden aanzienlijk 
teruggedrongen. De bezoekers moeten dan ook vooral tot de thuislozen worden gerekend. 
Van de bezoekers wordt niets verwacht, er is met andere woorden geen drang of dwang 
naar hulpverlening. De enige eis die aan bezoekers wordt gesteld is dat zij zich rustig, 
beheerst gedragen en niet onder invloed van middelen zijn. Een bijkomend doel van de 
voorziening is, vanuit de evangelische visie, beschikbaar te zijn voor de medemens die hulp 
en aandacht nodig heeft. 
 
Inloophuis 
De doelstelling van het Inloophuis is personen met een psychiatrische stoornis of een 
psychische kwetsbaarheid binnen te halen en in het oog te houden. Vervolgens wordt 
langzamerhand geprobeerd deze bezoekers in zorg en/of behandeling te krijgen. Ook het 
voorkomen van verder afglijden wordt beoogd. Bezoekers die niet naar een polikliniek 
willen, maar toch medicatie nodig hebben, kunnen in het Inloophuis een depot krijgen. 
Hiermee worden bijvoorbeeld psychoses voorkomen. Het wordt met andere woorden ook 
als een preventieve voorziening gezien, terwijl er eveneens sprake is van signalering. 
Bezoekers waar het niet goed mee gaat worden besproken, waarbij wordt gekeken welke 
oplossingen mogelijk zijn. In het Inloophuis zelf is geen sprake van dagbesteding. Voor 
dagbesteding dienen de bezoekers te worden geïndiceerd. Wel wordt, indien mogelijk, 
geprobeerd bezoekers daartoe over te halen. Trajectbegeleiders van de werk- en 
dagbesteding van Mind Up komen regelmatig in het Inloophuis om bezoekers te 
interesseren voor een bezoek aan een activiteitencentrum. 
 
 
2.3 Samenwerking 
 
Op bestuurlijk niveau wordt door de instellingen c.q. voorzieningen overlegd in het 
zogenoemde directeurenoverleg (Maatschappelijke Opvang/Vrouwenopvang) tussen de 
gemeente en de instellingsdirecteuren. Daarnaast vindt tussen het Leger des Heils en het 
Aanloophuis enkele keren per jaar op bestuurlijk niveau overleg plaats.  
 
Op medewerkersniveau is regelmatig sprake van overleg. De Tuinen en het Aanloophuis 
werken vrij intensief samen. Voor nieuwe bezoekers van het Aanloophuis wordt bij de 
Tuinen een toegangspasje gemaakt. Medewerkers van de Tuinen hebben elke vrijdag 
telefonisch contact met de coördinator van het Aanloophuis, bijvoorbeeld over eventuele 
problemen met bezoekers, zodat het Aanloophuis daar in het weekend op voorbereid is. 
Ook vindt op maandag vanuit het Aanloophuis altijd een terugkoppeling plaats naar de 
Tuinen hoe het weekend is verlopen. De Tuinen en de Zuidergrachtswal hebben contact 
met elkaar over het al dan niet toelaten van bezoekers wanneer er twijfel is over het 
drugsgebruik van de betreffende personen. Ook het Aanloophuis neemt bij nieuwe 
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bezoekers contact op met de Zuidergrachtswal. Het Inloophuis heeft dergelijke, meer 
dagelijkse contacten, niet met de andere voorzieningen.  
 
De medewerkers van het Inloophuis zitten, samen met de drie overige voorzieningen, wel 
in het zogenoemde multidisciplinair overleg Leeuwarden. Hierbij is ook de politie, Skrep 
en de nachtopvang aanwezig. Tijdens dit maandelijkse cliëntenoverleg worden de 
doelgroepen en eventuele knelpunten besproken. Verder is in Leeuwarden een zogenoemd 
Interventieteam actief. Dit team houdt zich onder andere bezig met zorgmijders, waaronder 
ook buitenslapers. Alle instellingen die betrokken zijn bij de maatschappelijke opvang 
maken deel uit van het team. Ook de verslavingszorg en Fier Fryslân zijn hierin 
vertegenwoordigd. Dit outreachende team maakt onder andere gebruik van ruimtes in de 
Tuinen en de Zuidergrachtswal.  
 
 
2.4 Inkomsten en kosten 
 
Hieronder wordt ingegaan op de kosten die met het exploiteren van de voorzieningen 
gepaard gaan. De inkomsten van het Leger des Heils (de Tuinen) en Zienn 
(Zuidergrachtswal) bestaan grotendeels uit de door de gemeente verstrekte subsidie. 
Daarnaast vergoedt het zorgkantoor de inloopfunctie GGZ. Dit betreffen inkomsten voor 
Zienn en Mind Up (Inloophuis). Het Aanloophuis wordt grotendeels gefinancierd vanuit de 
samenwerkende kerken. 
  
De beschikbare bronnen voor de hieronder weergegeven bedragen zijn de 
subsidiebeschikkingen van de gemeente voor het Leger des Heils voor de jaren 2012 en 
2013, voor Zienn voor de jaren 2010 tot en met 2013 en voor het Aanloophuis voor 2012. 
Daarnaast is gebruik gemaakt van de gerealiseerde begroting  2011 van de Tuinen (Leger 
des Heils) en de begroting 2012 van de Zuidergrachtswal (Zienn). Ten slotte is informatie 
van het Zorgkantoor Friesland ontvangen over de verstrekte vergoeding aan het Inloophuis 
en de Zuidergrachtswal. 
 
Door het geven van een overzicht van de inkomsten en kosten wordt in grote lijnen 
inzichtelijk welke financiële consequenties toekomstige beleidsontwikkelingen, in het 
bijzonder de decentralisering van de AWBZ, voor de gemeente kunnen hebben. Ook 
ontstaat enig zicht op de mogelijke financiële voordelen van bijvoorbeeld een 
samenvoeging van voorzieningen.  
 
Subsidie gemeente 
De gemeente Leeuwarden verstrekt aan drie van de vier dagopvang- en inloopvoor-
zieningen subsidie. In totaal gaat het in 2012 om een bedrag van € 911.000. 
 
Zorgkantoor Friesland 
Zorgkantoor Friesland geeft een vergoeding voor de functie Inloop GGZ (zorg zonder 
verblijf) aan het Inloophuis GGZ en aan de Zuidergrachtswal van Zienn. In 2011 is in totaal 
voor de twee voorzieningen in Leeuwarden € 285.500 vergoed. Hiervan is € 180.500 naar 
het Inloophuis gegaan, terwijl de Zuidergrachtswal € 105.000 heeft ontvangen.   
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Inkomsten voorzieningen 
De Tuinen is de enige van de vier voorzieningen die naast de gemeentelijke subsidie 
nauwelijks andere inkomsten op haar begroting heeft staan. Zienn ontvangt naast de 
gemeentelijke subsidie een bijdrage van het zorgkantoor voor de dagopvang aan de 
Zuidergrachtswal, terwijl het Inloophuis geheel wordt gefinancierd door het zorgkantoor. 
Het Aanloophuis ontvangt een relatief kleine projectsubsidie van de gemeente. Deze 
voorziening kan vooral bestaan dankzij kerkelijke bijdragen. In totaal ontvangen de 
voorzieningen, voor zover bekend, ruim 1,2 miljoen euro (zie tabel 2.1). 
 
Kosten voorzieningen 
Van de Tuinen en de Zuidergrachtswal is bekend hoe hoog de kosten voor deze 
voorzieningen zijn. Omdat de kosten van het Aanloophuis en het Inloophuis niet bekend 
zijn, zijn de totale inkomsten in tabel 2.1 hoger dan de totale kosten. In totaal gaat het om 
een bedrag van 1 miljoen euro. De kosten komen grotendeels voor rekening van het 
personeel, terwijl daarnaast een groot deel aan huisvesting wordt besteed.  
 
Tabel 2.1 Overzicht jaarlijkse inkomsten en kosten voorzieningen 2011/2012, in euro’s (afgerond) 
 
Inkomsten 

 
De Tuinen 

 
Zuider-
grachtswal 

 
Inloophuis 

 
Aanloophuis 

 
Totaal 

Subsidies gemeente 533.000 386.000 0 11.000 930.000 
Zorgkantoor 0 105.000 180.500 0 285.500 
Overig 3.500 6.500 niet bekend niet bekend 10.000 
Totaal 536.500 497.500 180.500 11.000 1.225.500 
 
Kosten 

     

Personeel 307.000 385.000 niet bekend niet bekend 692.000 
Huisvesting 115.000 87.000 niet bekend niet bekend 202.000 
Organisatiekosten 65.000 3.000 niet bekend niet bekend 68.000 
Verzorging 16.000 19.000 niet bekend niet bekend 35.000 
Kapitaallasten 4.000 2.500 niet bekend niet bekend 6.500 
Totaal 507.000 496.500 niet bekend niet bekend 1.003.500 

 
Toelichting per voorziening  
Hieronder wordt per voorziening een toelichting gegeven op de inkomsten en kosten. 
Duidelijk is dat de personeelskosten de grootste kostenpost vormen. De personeelskosten 
bij de Zuidergrachtswal zijn hoger dan bij de Tuinen. Dit kan worden verklaard door het 
feit dat voor de gebruiksruimte extra personeel aanwezig moet zijn. De huisvestingskosten, 
maar met name de organisatiekosten, zijn bij de Tuinen daarentegen weer hoger dan bij de 
Zuidergrachtswal. Bij de Tuinen komen overigens meer bezoekers per dag dan bij de 
Zuidergrachtswal. 
 
De Tuinen 2011 
Uit de gerealiseerde begroting 2011 van de Tuinen is op te maken dat de kosten voor deze 
voorziening dat jaar € 507.000 bedroegen. Het grootste deel hiervan, 60%, is bestemd voor 
personeelskosten (€ 307.000), terwijl de huisvestingskosten € 115.000 bedroegen en de 
verzorgingskosten afgerond € 16.000. Aan organisatiekosten is € 65.000 uitgegeven.  
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In 2011 ontving het Leger des Heils voor de Tuinen volgens de gerealiseerde begroting 
€ 533.000 aan subsidie van de gemeente, terwijl de totale inkomsten (inclusief subsidie) 
bijna € 537.000 bedroegen. Zo’n € 3.500 is afkomstig van overige subsidies en diensten. Al 
met al waren de inkomsten in 2011 hoger dan de kosten.  
 
- 2012 en 2013 
De beschikking van de gemeente voor de jaren 2012 en 2013 laat zien dat voor de 
dagopvang respectievelijk € 385.000 en € 390.000 aan subsidie wordt verleend. Hiervoor 
dient de dagopvang voor gemiddeld 40 personen tegelijk, gedurende 35 uur per week 
verdeeld over de maandag tot en met de vrijdag open te zijn. Daarnaast worden 
verschillende diensten en activiteiten (bijvoorbeeld maaltijdverstrekking, deelname 
Interventieteam en de Dutch street cup) in 2012 gesubsidieerd met een bedrag van 
€ 129.300, in 2013 gaat het om € 125.300. Dit brengt de totalen op respectievelijk 
€ 514.300 en € 515.300. 
 
Zuidergrachtswal 2012 
Zienn houdt volgens de begroting voor 2012 rekening met € 496.500 aan lasten voor de 
dagopvang en de gebruiksruimte aan de Zuidergrachtswal. Er wordt geen nader onder-
scheid gemaakt tussen deze beide functies. Zowel personeel als huisvesting worden 
verdeeld over de functies. De lasten bestaan grotendeels (77%) uit personeelskosten, zo’n 
€ 385.000. Daarnaast is afgerond € 87.000 begroot voor huisvestingskosten en € 19.000 
voor verzorgingskosten.  
 
De inkomsten in 2012 bestaan voor een groot deel uit gemeentelijke subsidie 
(decentralisatie uitkering maatschappelijke opvang, verslavingszorg en OGGz), namelijk 
€ 386.000, terwijl van het zorgkantoor zo’n € 105.000 wordt ontvangen (inloopfunctie 
GGZ) hetgeen neerkomt op zo’n € 3.500 per openingsuur. De overige baten bedragen € 
6.500. Het totaal aan inkomsten bedraagt daarmee € 497.500.  
 
- Beschikking 2010-2013 
De gemeentelijke bijdrage voor de dagopvang en de gebruiksruimte zijn vastgelegd in een 
subsidieverlening uit 2009, geldend voor de jaren 2010 tot en met 2013. Voor 2010 is 
daarbij het onderscheid naar de verschillende voorzieningen van Zienn aangegeven. Hieruit 
blijkt dat in dat jaar zo’n € 384.000 is toegekend aan de dagopvang en de gebruiksruimte 
gezamenlijk, waarvan ongeveer € 288.000 was bestemd voor de dagopvang en afgerond 
€ 96.000 aan de gebruiksruimte. Voor de andere jaren is dit onderscheid niet uit de 
beschikking te achterhalen. 
 
Inloophuis 2012 
Het Inloophuis wordt, na gunning via een aanbestedingsprocedure, gefinancierd door het 
zorgkantoor (Zorgkantoor Friesland). De afspraak met het zorgkantoor is dat de bezoekers 
niet op naam hoeven te worden geregistreerd. Het betreft een collectieve vergoeding die per 
openingsuur wordt verstrekt. De voorziening is 47,5 uur per week geopend. In totaal wordt 
volgens Mind Up hiervoor door het zorgkantoor € 180.500 vergoed ofwel € 3.800 per uur 
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op jaarbasis.6,7 Aangezien er geen begroting van het Inloophuis beschikbaar is, kan geen 
inzicht in de kosten worden gegeven. Verrichtingen die op basis van indicaties 
plaatsvinden, worden op die grond gefinancierd. Hierbij moet worden gedacht aan het 
toedienen van voorgeschreven medicatie.  
 
Aanloophuis 2012 
Van het Aanloophuis is geen begroting ontvangen. Het Aanloophuis wordt grotendeels 
gefinancierd door de samenwerkende kerken. Deze kerken, tien in totaal, betalen een 
bijdrage aan het Aanloophuis per belijdend lid. Hoe meer leden de kerk heeft, des te groter 
de bijdrage is. Van de gemeente ontvangt het Aanloophuis subsidie voor het verstrekken 
van maaltijden en deels voor cursussen. De beschikking van de gemeente laat zien dat het 
Aanloophuis voor 2012 afgerond € 11.000 ontvangt. Deze subsidie is bestemd voor de 
weekendopvang van dak- en thuislozen met een alcoholverslaving. Daarbij is afgesproken 
dat gemiddeld 20 personen worden opgevangen gedurende 10,5 uur per week, verdeeld 
over de zaterdagen en de zondagen. In de wintermaanden dient op woensdagavond een 
warme maaltijd te worden verstrekt.  
 
Kosten en opbrengsten 
Om daadwerkelijk goed inzicht te verkrijgen in de kosten van de voorzieningen en de 
opbrengsten die ze opleveren, is meer informatie nodig. Zo zouden alle begrotingen van 
alle voorzieningen van dezelfde jaren beschikbaar moeten zijn. Daarnaast is meer 
informatie nodig over de uren die het personeel besteedt aan de verschillende functies van 
de voorzieningen. Daarbij is ook een overzicht nodig van die functies en de bijbehorende 
methodiek, maar ook tot welke resultaten dat heeft geleid. Op deze wijze ontstaat namelijk 
inzicht in de opbrengsten van de voorzieningen. In 2011 zijn de landelijke kosten en baten 
van de maatschappelijke opvang weliswaar berekend door Cebeon, maar hierin zijn de 
kosten (en baten) van dagopvangvoorzieningen niet meegenomen. 
 
Er is met andere woorden te weinig informatie om gefundeerde conclusies te trekken voor  
de huidige financiering van het voorzieningenniveau en de consequenties van 
veranderingen hierin. Door de decentralisatie van de AWBZ zal de gemeente 
verantwoordelijk worden voor de Inloop GGZ. Hiermee is tot nog toe een bedrag van zo’n 
€ 285.500 voor het Inloophuis en de Zuidergrachtswal gemoeid. De verwachting is dat dit 
bedrag na overheveling naar de gemeente lager zal zijn, waarschijnlijk blijft zo’n twee 
derde van het huidige bedrag over ofwel zo’n € 190.000.  

                                                            
6 Informatie van Zorgkantoor Friesland laat zien dat er in 2010 € 3.400 per uur werd vergoed. Dit 
levert een jaarbedrag op van € 161.500. Het zorgkantoor is momenteel bezig om meer inzicht te 
krijgen in de inloophuizen en bijbehorende vergoedingen. De vergoeding wordt jaarlijks gewijzigd. 
Voor 2012 gaat het om een bedrag van zo’n € 3.600 per openingsuur. In dit hoofdstuk is uitgegaan 
van de informatie die door Mind Up is verstrekt. 
7 Zorgkantoor Friesland heeft in 2010 onder de noemer ‘zorg zonder verblijf’ € 1.625.035 verstrekt 
aan verschillende inloopvoorzieningen in Friesland. GGZ Friesland (Mind Up) ontvangt hiervan 
verreweg het grootste deel (86%) ofwel zo’n 1,4 miljoen euro. Dit komt ten goede aan meerdere 
inloopvoorzieningen van de GGZ in Friesland. Zienn en Pi-Zorg zijn de twee overige instellingen 
die geld ontvangen voor inloopvoorzieningen. Het Inloophuis is een relatief kleine voorziening: hier 
gaat 11% van de totale vergoeding naar toe. 
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Op basis van het aantal unieke bezoekers per jaar, waaraan in het volgende hoofdstuk 
aandacht wordt besteed, kan wel een beeld worden gegeven van de huidige kosten per 
bezoeker gerelateerd aan de gemeentelijke subsidie en de vergoeding van het zorgkantoor. 
Uitgaande van minimaal 500 en maximaal 700 bezoekers op jaarbasis zijn de kosten 
€ 1.710 tot € 2.400 per persoon, waarvan € 1.300 tot € 1.800 aan gemeentelijke subsidie en 
€ 410 tot € 570 AWBZ gefinancierd. Hiervoor kan een bezoeker het hele jaar worden 
bediend.  
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3. DE BEZOEKERS 
 
 
 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de aantallen en de kenmerken van de bezoekers van de 
voorzieningen. Drie van de vier voorzieningen die centraal staan in dit onderzoek hebben 
registratiegegevens aangeleverd over hun bezoekers. Het gaat om de Tuinen, de 
opvang/gebruiksruimte aan de Zuidergrachtswal van Zienn en het Aanloophuis. Zoals in 
het inleidende hoofdstuk al is aangegeven heeft het Inloophuis geen gegevens aangeleverd. 
Bezoekers van het Inloophuis worden niet geregistreerd, tenzij ze al in behandeling zijn bij 
andere afdelingen van de GGZ. Er is met andere woorden geen apart bestand van de 
bezoekers van het Inloophuis.  
 
De aangeleverde gegevens wisselen van kwaliteit en volledigheid. Zo heeft Zienn  ten 
behoeve van het onderzoek enkele basale gegevens van de bezoekers van de 
Zuidergrachtswal aan ons verstrekt. Daarnaast hebben onderzoekers van INTRAVAL de 
gegevens van de bezoekers en hun bezoekfrequentie van het Aanloophuis uit een papieren 
dossier ingevoerd in een Excel en een SPSS bestand. Bij de Tuinen is van een groot deel 
(178) het geslacht en de leeftijd niet bekend. Dit zijn voornamelijk bezoekers die de Tuinen 
gebruiken als postadres.1 Als zij hun post komen halen worden ze geregistreerd als 
bezoeker. De achtergrondkenmerken van deze bezoekers worden echter niet vastgelegd. In 
de eerste paragraaf worden deze personen buiten beschouwing gelaten en wordt voor De 
Tuinen uitgegaan van 302 unieke bezoekers.  
 
 
3.1 Aantallen 
 
De medewerkers van het Inloophuis hebben als alternatief voor het leveren van 
registratiegegevens een inschatting gemaakt van het aantal bezoekers. Het gaat om zo’n 200 
personen. De frequentie waarmee zij het Inloophuis bezoeken wisselt sterk. Per dag komen 
er ongeveer 35 tot 40 personen. Aangezien een deel van de bezoekers met een 
verslavingsproblematiek kampt (dubbele diagnose), vermoeden de medewerkers dat enkele 
van hen ook aan de Zuidergrachtswal komen. Verder is er een overlap mogelijk met de 
bezoekers van het Aanloophuis.  
 
In 2011 hebben 302 unieke personen één of meerdere keren gebruik gemaakt van de 
dagopvang de Tuinen (tabel 3.1). Voor de Zuidergrachtswal en het Aanloophuis liggen 
deze aantallen op respectievelijk 61 en 242 unieke personen. Acht personen is in de loop 
van 2011 de toegang tot het Aanloophuis ontzegd. Zeven van hen zijn in 2011 één keer bij 
het Aanloophuis geweest, terwijl één persoon tot aan zijn verbod twee keer gebruik had 
gemaakt van het Aanloophuis. 
 

                                                            
1 In totaal gebruiken zo’n 130 personen De Tuinen als hun postadres, een groot deel van hen maakt 
verder geen gebruik van de dagopvang. 
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Tabel 3.1 Achtergrondkenmerken bezoekers naar instelling 
 De Tuinen Zuidergrachtswal Aanloophuis 
Geslacht N % N % N % 
Man 270 89 51 84 205 85 
Vrouw 32 11 10 16 20 8 
Onbekend - 0 - 0 17 7 
Totaal 302 100 61 100 242 100 
 
Leeftijd 

   

30 jaar of jonger 59 20 2 3 41 17 
31 – 40 jaar 68 22 17 28 55 23 
41 – 50 jaar 105 35 33 54 80 33 
Ouder dan 50 jaar 70 23 7 12 62 26 
Onbekend - 0 2 3 4 2 
Totaal 302 100 61 100 242 100 

 
Geslacht en leeftijd 
Voor alle voorzieningen geldt dat het merendeel van de bezoekers man is (tabel 3.1). 
Daarnaast behoort het grootste deel tot de leeftijdscategorie 41–50 jaar. De gemiddelde 
leeftijd van de bezoekers ligt bij alle drie de voorzieningen op  43 jaar.  
 
Problematiek 
Van de Tuinen en de Zuidergrachtswal zijn enkele gegevens bekend over de problematiek  
hun bezoekers. Volgens de registraties van de Tuinen is, in tegenstelling tot de 
praktijkervaring, een relatief groot deel van de bezoekers (67%) dakloos (tabel 3.2).2 Van 
de bezoekers van de Zuidergrachtswal is 16% dakloos, terwijl 59% zelfstandig woont en 
25% in een woonvoorziening.  
 

Tabel 3.2 Problematiek bezoekers naar instelling* 
 De Tuinen

(N=302) 
Zuidergrachtswal 

(N=61) 
 N % N %
Dakloos 203 67 10 16
Drugs 27 9 60 98
Alcohol 26 9 24 39
Psychisch 139 46 61 100

 * meerdere problemen per persoon mogelijk 

Bij de Tuinen is van bijna de helft (46%) bekend dat er sprake is van psychische 
problemen, terwijl 9% verslaafd is aan drugs en eveneens 9% aan alcohol. Bij de 
Zuidergrachtswal hebben alle 61 bezoekers last van psychische problemen. Daarnaast is 
(logischerwijs) bijna iedereen (98%) verslaafd aan drugs, terwijl twee vijfde (39%) kampt 
met een alcoholverslaving.  
 
Duur bezoek 
Drie kwart (75%) van de bezoekers (waarvan de startdatum bekend is) van de Tuinen 
maakt al meer dan één jaar gebruik van deze voorziening, een tiende (11%) komt er meer 
dan vijf jaar (tabel 3.3). Gemiddeld komen de bezoekers reeds 2,5 jaar bij de Tuinen. Bij 
het Aanloophuis heeft twee derde (67%) in 2011 voor het eerst gebruik gemaakt van de 

                                                            
2 In hoeverre de registratie van de woonsituatie nog actueel is, is niet duidelijk. In gesprekken wordt 
aangegeven dat nog maar een klein deel van de bezoekers daadwerkelijk dakloos is. 
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voorziening, terwijl bijna een kwart (23%) er één tot twee jaar komt. Hier ligt het 
gemiddelde op één jaar. Zienn heeft geen gegevens aangeleverd over de datum waarop de 
bezoekers voor het eerst bij de Zuidergrachtswal zijn geweest. 
 
Tabel 3.3 Aantal jaren dat men de instelling al bezoekt, naar instelling 
 De Tuinen Zuidergrachtswal Aanloophuis3 
 N % N % N % 
Minder dan 6 maanden 32 11 - 0 72 38 
6 – 12 maanden 43 14 - 0 56 29 
1 – 2 jaar 88 29 - 0 45 23 
2 – 3 jaar 63 21 - 0 7 4 
3 – 5 jaar 41 14 - 0 9 5 
Meer dan 5 jaar 35 11 - 0 3 2 
Totaal 302 100 61 100 192 100 
Gemiddeld 2,5 jaar onbekend 1 jaar 

 
 
3.2 Bezoekfrequentie 
 
De 478 bezoekers (inclusief de personen die de Tuinen gebruiken als postadres) van de 
Tuinen hebben deze voorziening in 2011 gemiddeld 37 keer bezocht (tabel 3.4). Ruim een 
derde (36%) is er tien keer of minder geweest, terwijl drie tiende (29%) de voorziening 
tussen de 11 en de 30 keer heeft bezocht en een vijfde (19%)  tussen de 31 en 60 keer. Bij 
de Zuidergrachtswal ligt het gemiddelde aantal bezoeken op 86. Ruim een kwart (28%) 
heeft in 2011 61 tot 90 keer gebruik gemaakt van deze voorziening. Aangezien het 
Aanloophuis alleen in het weekend open is, ligt het gemiddelde aantal bezoeken hier met 18 
beduidend lager dan bij de twee andere voorzieningen. Ruim de helft (57%) is in 2011 tien 
keer of minder bij het Aanloophuis geweest.  
 
Tabel 3.4 Bezoekfrequentie bezoekers in 2011, naar instelling 
 De Tuinen Zuidergrachtswal Aanloophuis 
 N % N % N % 
Minder dan 10 keer 172 36 - 0 137 57 
11-30 keer 139 29 3 5 58 24 
31-60 keer 91 19 14 23 25 10 
61-90 keer 24 5 17 28 16 7 
91-120 keer 14 3 12 20 6 3 
121-150 keer 12 3 15 25 - 0 
Vaker dan 150 keer 26 5 - 0 - 0 
 478 100 61 100 242 100 
Gemiddeld  37 86 18 

 
Zienn heeft alleen gegevens aangeleverd over het totaal aantal bezoeken aan de 
Zuidergrachtswal per jaar. De Tuinen en het Aanloophuis hebben deze gegevens ook per 
maand aangeleverd. Hieronder wordt voor de Tuinen en het Aanloophuis nader ingegaan op 
de bezoekfrequentie per maand. 
 
  

                                                            
3 Van 50 personen is geen startdatum vastgelegd, zij zijn niet meegenomen in deze tabel. 
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De Tuinen 
Het totale aantal unieke bezoekers van de Tuinen loopt in 2011 per maand uiteen van 210 
in januari tot en met 288 in november (figuur 3.1). Het gemiddeld aantal unieke bezoekers 
per maand bedraagt 232. 
 
Figuur 3.1 Aantal unieke bezoekers van de Tuinen per maand, 2011 

 
Tevens is nagegaan om hoeveel bezoeken het per maand gaat. Dit aantal varieert van 1.223 
in september tot en met 1.958 in november (figuur 3.2). Het gemiddeld aantal bezoeken ligt 
in november en december met 6,8 per bezoeker het hoogst, terwijl in september het 
gemiddelde met 5,3 per bezoeker het laagst ligt. 
 
Figuur 3.2 Aantal bezoeken per maand, de Tuinen 2011 

 
Het Aanloophuis 
Het Aanloophuis wordt gemiddeld per maand door 90 unieke bezoekers bezocht. De 
maanden februari, november en december kennen met gemiddeld respectievelijk 103, 102 
en 101 unieke bezoekers het hoogste aantal verschillende bezoekers (figuur 3.3). 
 
Figuur 3.3 Aantal unieke bezoekers van het Aanloophuis per maand, 2011 
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Ook voor het Aanloophuis is nagegaan hoeveel keer deze voorziening per maand in 2011 is 
bezocht. Dit aantal ligt beduidend lager dan bij de Tuinen aangezien het Aanloophuis alleen 
in het weekend open is. Januari en december zijn de drukst bezochte maanden, met 
respectievelijk 445 en 462 bezoeken per maand (figuur 3.4). Dit komt per bezoeker neer op 
gemiddeld 4,7 bezoeken in januari en gemiddeld 4,6 in december. Dit kan worden 
verklaard door de openstelling op woensdag avonden in de winterperiode. 
 
Figuur 3.4 Aantal bezoeken per maand, Aanloophuis 2011 

 
3.3 Overlap 
 
De bestanden van de drie instellingen zijn op een geanonimiseerde wijze aan elkaar 
gekoppeld.4 Personen die meerdere keren voorkomen worden verwijderd. Wat overblijft is 
een geanonimiseerd bestand met unieke personen  en de contacten die zij hebben met de 
drie instellingen. In het gekoppelde bestand zitten in totaal 494 unieke personen. Het 
merendeel (79%) van hen heeft in 2011 van één opvangvoorziening gebruik gemaakt, 
terwijl een vijfde (21%) bij twee voorzieningen bekend is (tabel 3.5). Eén persoon heeft in 
2011 van alle drie de voorzieningen gebruik gemaakt.  
 

Tabel 3.5 Bekendheid naar aantal instellingen, 2011 
N %

1 instelling 390 79
2 instellingen 103 21
3 instellingen 1 0
Totaal 494 100

 
Van de 103 personen die van twee voorzieningen gebruik hebben gemaakt, hebben 101  
zowel de dagopvang van de Tuinen als het Aanloophuis bezocht (tabel 3.6). Zij zijn in 2011 
gemiddeld 63 keer bij de Tuinen geweest en 23 keer bij het Aanloophuis. De overige twee 
personen die bij twee instellingen bekend zijn hebben naast het Aanloophuis tevens de 
opvangvoorziening van Zienn bezocht. 
 
  

                                                            
4 Voor het koppelen van de bestanden zijn in ieder geval de eerste twee letters van de achternaam en 
de geboortedatum van een persoon nodig. Aangezien in de aangeleverde bestand van respectievelijk 
176 (de Tuinen), vier (Aanloophuis) en twee personen (Zuidergrachtswal) de geboortedatum 
ontbreekt, zijn deze personen niet meegenomen in het gekoppelde bestand. 
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Tabel 3.6 Bekendheid naar instellingen, 2011 
 N % 

De Tuinen, Zuidergrachtswal en Aanloophuis 1 0 
De Tuinen en Aanloophuis 101 20 
De Tuinen en Zuidergrachtswal - 0 
Zuidergrachtswal en Aanloophuis 2 0 
De Tuinen 200 41 
Zuidergrachtswal 57 12 
Aanloophuis 134 27 
Totaal 494 100 

 
Overigens dient te worden opgemerkt dat het hier gaat om het aantal bezoekers op 
jaarbasis. Dit betekent dat dit zij niet allemaal gelijktijdig op één dag van de voorzieningen 
gebruik maken. Daarnaast is komen de bezoekers verspreid over een dag (zij zijn dus niet 
allemaal op hetzelfde moment binnen). 
 
Zoals aangegeven schatten de medewerkers van het Inloophuis dat daar ongeveer 200 
bezoekers op jaarbasis komen. Wanneer dit aantal wordt meegenomen, waarbij een variatie 
tussen de 100% overlap en 0% overlap met de andere voorzieningen wordt gehanteerd, dan 
is er in 2011 sprake van minimaal zo’n 500 bezoekers en maximaal zo’n 700 bezoekers aan 
de vier dagopvang- en inloopvoorzieningen in Leeuwarden. 
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4. IDEEEN TOEKOMST 
 
 
 

Hieronder wordt allereerst ingegaan op het huidige en toekomstige beleid van de gemeente 
Leeuwarden voor kwetsbare groepen waaronder de dak- en thuislozen vallen. Tevens wordt 
kort ingegaan op ervaringen in drie gemeenten elders in Nederland met de vormgeving van 
de opvang van dak- en thuislozen. Vervolgens wordt aangegeven hoe de vier betrokken 
instellingen tegen de toekomst en mogelijke aanpassingen in het voorzieningenniveau in 
Leeuwarden aankijken. Afgesloten wordt met de mening van de bezoekers van de vier 
dagopvang- en inloopvoorzieningen over ervaren knelpunten in de huidige situatie en over 
mogelijke veranderingen. 
 
 
4.1 Gemeentelijk beleid  
 
In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan het gemeentelijk beleid ten aanzien van de 
maatschappelijke opvang en aanpalende beleidsterreinen in Leeuwarden. Toekomstige 
ontwikkelingen zullen binnen deze beleidskaders moeten passen. Vervolgens worden 
enkele ervaringen elders in Nederland met een veranderend voorzieningenniveau 
besproken. 
 
Gemeente Leeuwarden 
Tot nog toe verwijst de gemeente naar de regiovisie maatschappelijke opvang en 
vrouwenopvang die de gemeenteraad in 2002 heeft vastgesteld wanneer het om dak- en 
thuislozen gaat. Dit beleid is tevens uitgangspunt voor het Kompas maatschappelijke 
opvang voor de regio Fryslân, met Leeuwarden als centrumgemeente 2008-2012. Ook in 
het nieuwe kompas voor de periode 2012-2016 is de regiovisie geïntegreerd.  
 
Regiovisie maatschappelijke opvang en vrouwenopvang (2002) 
De gemeente Leeuwarden is door het Rijk aangewezen als centrumgemeente voor de 
maatschappelijke opvang en de vrouwenopvang in Friesland. De gemeente Leeuwarden 
krijgt daartoe de doeluitkeringen van het Rijk en is verplicht om over het te voeren beleid 
en de inzet van middelen overleg te voeren met de Friese gemeenten. Als vorm voor het 
beleidskader voor de maatschappelijke opvang en de vrouwenopvang is gekozen voor de 
Regiovisie op de Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang in de provincie Fryslân. 
Deze regiovisie wordt tevens aangemerkt als kadernota voor het beleid van de gemeente 
Leeuwarden voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. In het verlengde van de 
doelstellingen van het Lokaal Sociaal Beleid (LSB) wordt in deze regiovisie als 
uitgangspunt gehanteerd dat er een sluitend aanbod van basisvoorzieningen moet zijn dat 
voorziet in de behoeften aan opvang voor dak- en thuislozen.  
 
Daarnaast is vanuit het uitgangspunt van de achterstandsbestrijding als belangrijke 
doelstelling geformuleerd het bevorderen van maatschappelijk herstel en participatie van 
mensen die zich in sociaal isolement bevinden of dreigen uit te vallen, voor zover mogelijk 
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door het aanbieden van een individueel maatwerktraject. Deze doelstellingen zijn vertaald 
naar het beleidsterrein van de maatschappelijke opvang. De functies verblijf, zorgverlening 
en begeleiding zijn gekwalificeerd als de kerntaken van de maatschappelijke opvang, 
terwijl de functies preventie, maatschappelijk herstel en activering worden gerangschikt 
onder de noemer achterstandsbestrijding. Een belangrijk aspect van de regiovisie is de 
taakverdeling tussen de centrumgemeente en de overige gemeenten in Friesland. Als 
hoofdlijn is daarbij gekozen dat de centrumgemeente verantwoordelijk is voor de 
residentiële opvangvoorzieningen en de uitvoering van de kerntaken, terwijl de overige 
gemeenten verantwoordelijk zijn voor de preventie en de nazorg (herstel en resocialisatie). 
Verder is het streven naar deconcentratie van de zich daartoe lenende opvangvoorzieningen 
in de provincie destijds als belangrijk onderdeel van het beleid onderscheiden.  
 
Beleidsplan Wmo 2008-2011 
Voor de periode 2008-2011 is door de gemeente een beleidsplan opgesteld voor het terrein 
van de maatschappelijke ondersteuning. De gemeente is op grond van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verantwoordelijk voor negen prestatievelden. 
Prestatievelden 7, 8 en 9 hebben betrekking op het veld van de maatschappelijke opvang en 
verslavingszorg. Uitgangspunt van dit beleid is dat alle burgers zoveel mogelijk mee 
kunnen doen aan de samenleving. De volgende resultaten op prestatieveld 7 
(maatschappelijke opvang en vrouwenopvang) dienen te worden bereikt: kortdurende 
opvang inzetten om verloedering tegen te gaan en overlast te voorkomen; huisuitzettingen 
zoveel mogelijk voorkomen; dak- en thuislozen bereiken, ondersteunen en doorgeleiden; de 
capaciteit van tijdelijke opvang afstemmen op de behoefte; zo spoedig mogelijk 
doorstromen vanuit de tijdelijke opvang naar passende woonvormen; en het realiseren van 
voldoende plaatsen in beschermde woonvormen. Op het gebied van prestatieveld 8, 
(openbare geestelijke gezondheidszorg), wordt gesteld dat minimaal 80% van de groep 
zorgwekkende zorgmijders moet worden bereikt. Onder prestatieveld 9, het 
verslavingsbeleid, wordt aangegeven dat verslaving moet worden voorkomen, overlast door 
veelplegers moet worden verminderd en verslaafden moeten worden begeleid en behandeld. 
 
Welzijn nieuwe stijl 
In Leeuwarden is het zogenoemde Amaryllisproject ontwikkeld, dat aansluit bij het in een 
later stadium opgestelde Welzijn Nieuwe Stijl (WNS) door het ministerie van VWS. De 
uitgangspunten van het Amaryllisproject zijn: eigen regie en verantwoordelijkheid staan 
voorop; ondersteuning wordt eerst gezocht in het eigen netwerk; bij gevaar of (ernstige) 
bedreiging van ontwikkeling snel ingrijpen; preventie en facilitering gaan voor 
hulpverlenen; overheidsvoorzieningen waar mogelijk collectief aanbieden; vertrouwen 
waar mogelijk, procedures waar noodzakelijk; sluitende financieringsstromen; waar nodig 
gebiedsgebonden en vindplaatsgericht; afstemmen van hulp op de vraag: van eenvoudig 
naar complex; en één huishouden, één plan, één hulpverlener voor individuele problematiek 
op alle leefgebieden. Dit brede project herbergt onder andere een onderdeel uitgevoerd door 
medewerkers van de instellingen voor maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, 
verslavingsbeleid, geestelijke gezondheidszorg en het Veiligheidshuis. Sinds begin 2011 
zijn twee interventieteams vanuit deze instellingen operationeel. Eén van deze twee teams 
richt zich op overlastgevende dak- en thuislozen. Uitgangspunt is dat er outreachend wordt 
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gewerkt, waarbij sprake is van een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de 
casussen, terwijl één hulpverlener het contact met de cliënt onderhoudt. 
  
Beleidsplan en uitvoeringsprogramma Veiligheid 2012 en 2013 
Overlastgevende daklozen, veelal verslaafd, maken (ook) onderdeel uit van het beleidsplan 
Veiligheid 2010 – 2014. Door de komende bezuinigingen strookt dit beleidsplan, inclusief 
de doelen die destijds gesteld zijn, niet meer met de huidige situatie. Er is dan ook voor 
gekozen om het beleidsplan voor de jaren 2012 en 2013 te herzien. De afgelopen jaren is 
intensief ingezet op het verbeteren van de opvangvoorzieningen voor de doelgroep 
overlastgevende (verslaafde) daklozen: een dagopvang met gebruiksruimte, een pension 
voor personen met een verslaving en een psychiatrische aandoening en een unit voor 
medische heroïneverstrekking. Ook is de pilot onconventioneel wonen uitgevoerd, waarbij 
vier caravans beschikbaar zijn gesteld voor mensen uit de doelgroep.  
 
Over de wijze waarop dakloze zorgmijders die geen gebruik maken van de huidige 
opvangvoorzieningen op termijn worden ondergebracht, wordt nagedacht. Zienn heeft 
hiertoe een voorstel gemaakt waarin onder andere het volgende wordt voorgesteld: een 
andersoortige nachtopvang;  tweekamerappartementen als onderdeel van het WWW-
project; en het plaatsen van blokhutten. Het realiseren van een andersoortige nachtopvang 
heeft hierbij prioriteit. De dak- en thuislozen die de meeste overlast veroorzaken en waar 
het niet goed mee gaat worden besproken in het Veiligheidshuis. Voor de doelgroep 
veelplegers/ overlastgevende verslaafden wordt van belang geacht dat de heroïne unit blijft 
bestaan. Aangegeven wordt dat deze voorziening voorkomt dat de doelgroep overlast 
veroorzaakt en criminele activiteiten ontplooit.  
 
Herzien Kompas maatschappelijke opvang regio Fryslân 2012-2016 
Op verzoek van het ministerie van VWS hebben alle centrumgemeenten in Nederland begin 
2008 een Stedelijk Kompas opgesteld waarin het beleid en de doelstellingen op het gebied 
van de opvang van dak- en thuislozen zijn vastgelegd. Het Kompas maatschappelijke 
opvang voor de regio Fryslân had een looptijd van vier jaar. Begin 2012 is het nieuwe 
Kompas voor de periode 2012-2016 besproken met de betrokken partijen en voorgelegd 
aan het College van B&W en de gemeenteraad. In vergelijking met de voorgaande periode 
richt het Kompas zich nu meer op de hoofdlijnen van het beleid en worden alleen 
veranderingen binnen de sector maatschappelijke opvang weergegeven. Ten aanzien van de 
bezuinigingen op de maatschappelijke opvang wordt aangegeven dat sinds 2010 de 
volgende prioriteitsvolgorde is aangelegd: 
1. De kosten voor residentiële opvangvoorzieningen, nachtopvang en dagopvang voor 
zover niet gefinancierd op grond van de AWBZ; 
2. De kosten voor begeleiding van bewoners van residentiële opvangvoorzieningen, voor 
zover deze niet geïndiceerd kunnen worden voor begeleiding op een van de grondslagen 
van de AWBZ. Het doel van de begeleiding is het verhogen van de zelfredzaamheid van de 
bewoner, waardoor hij op termijn zelfstandig kan wonen of verhuist naar een vorm van 
beschermd wonen (doorstroombevordering); 
3. De kosten voor nazorg van voormalige bewoners van een opvangvoorziening tot 
maximaal twee jaar na de ontslagdatum uit de opvangvoorziening; 
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4. Preventieve woonondersteuning van burgers uit alle gemeenten in Fryslân die een 
aantoonbaar risico lopen op huisuitzetting en daarmee op opname in een voorziening voor 
crisisopvang of kortdurende maatschappelijke opvang. Dit risico dient te worden 
aangetoond doordat de verhuurder concrete initiatieven heeft ondernomen die leiden tot 
huisuitzetting. 
 
Het nieuwe Kompas geeft verder inzicht in de behaalde resultaten tot nog toe en stipt 
voornemens aan op het gebied van onder andere de doorstroom uit opvangvoorzieningen, 
onconventionele woonoplossingen en de wijze waarop met het concept regiobinding wordt 
omgegaan. Ook preventie strategieën worden beschreven, evenals het beleid ten aanzien 
van voorzieningen voor tijdelijke en langdurige opvang (deconcentratie in provincie en 
Leeuwarden). 
 
Ervaringen gemeenten elders 
Van drie gemeenten elders in Nederland is nagegaan hoe het voorzieningenniveau voor 
dak- en thuislozen is vormgegeven. Het betreft drie gemeenten die in de afgelopen jaren 
veranderingen hebben doorgevoerd in het voorzieningenniveau.  
 
Apeldoorn 
In Apeldoorn is sinds eind 2008 Omnizorg operationeel. Omnizorg is een brede opvang-, 
begeleidings- en behandelsetting waarin maatschappelijke opvang, verslavingszorg en 
psychiatrische begeleiding onder één dak zijn gehuisvest. Het doel van de voorziening - in 
handen van de stichting Omnizorg gevormd door Tactus Verslavingszorg, IrisZorg en 
Riwis (voorheen RIBW Oost-Veluwe) - is een integrale aanpak voor de doelgroep 
langdurig daklozen, verslaafden en ggz-afhankelijken. Door alle voorzieningen op één 
herkenbare plaats in de stad aan te bieden, wordt beoogd versnippering te voorkomen en 
overlast intensiever te bestrijden. Er is met andere woorden bewust voor een concentratie 
gekozen. In Omnizorg worden de volgende onderdelen aangeboden: dagopvang; 
nachtopvang; wonen; recreatie; gebruiksruimten (alcoholruimte en drugsruimte); 
spuitenruil; verpleegkundig spreekuur; medicatieverstrekking; begeleiding op de 
leefgebieden wonen, financiën, justitie en dergelijke; medische verslavingszorg; medische 
heroïne- en methadonbehandeling; psychiatrische zorg; en dagbesteding en werk. 
 
Deze voorzieningen waren voorheen op verschillende locaties gevestigd. Er waren twee 
dagopvangvoorzieningen, waarvan één over een gebruiksruimte beschikte. Aan deze laatste 
voorziening is op een later tijdstip de medische heroïne unit toegevoegd. 
Methadonverstrekking vond elders in Apeldoorn plaats. De nachtopvang was in hetzelfde 
pand gevestigd als het sociaal pension. Overdag vond bij de nachtopvang dagopvang plaats. 
Hier konden ook de verslaafde dak- en thuislozen terecht, onafhankelijk van het feit of zij 
ingeschreven stonden bij de dagopvang annex gebruiksruimte. Deze verspreiding van 
voorzieningen bracht versnippering van de hulp, maar ook de nodige overlast met zich mee. 
Naast Omnizorg bieden twee kerkelijke initiatieven ook enige opvang en dienstverlening 
voor de doelgroep dak- en thuislozen.  
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De evaluatie van Omnizorg laat zien dat de werkwijze een duidelijke bijdrage heeft 
geleverd aan het welzijn van de doelgroep.1 Het aantal feitelijk daklozen is afgenomen en 
het aantal verslaafden dat in contact staat met de verslavingszorg is toegenomen. Ook de 
schuldenproblematiek van de leden van de doelgroep is aanzienlijk verbeterd. Als nadeel 
wordt echter gezien dat de verslaafde en niet-verslaafde leden van de doelgroep op dezelfde 
locatie zijn aangewezen. Dit brengt soms onrust met zich mee, terwijl enkele daklozen 
aangeven geen gebruik van Omnizorg te maken vanwege de aanwezigheid van alcohol- en 
harddrugsverslaafden. Cliënten met een psychiatrische problematiek die in het onderdeel 
RIBW beschermd wonen in Omnizorg verblijven, hebben sinds begin 2011 een eigen 
toegang tot het gebouw gekregen, om de confrontatie met de alcohol- en 
harddrugsverslaafden te verminderen. 
  
Leiden 
In Leiden is de opvang van dak- en thuislozen sinds vier jaar geconcentreerd in het gebouw 
De Nieuwe Energie. Dit is een groot pand waarin meerdere bedrijven zijn gevestigd, 
waaronder de opvang voor dak- en thuislozen uitgevoerd door De Binnenvest. Momenteel 
wordt op deze locatie een dienstencentrum en slaaphuis geëxploiteerd. Aangezien er 
behoefte is aan een gebruiksruimte en een uitbreiding van de woonmogelijkheden, wordt er 
een verbouwing gepland waardoor de locatie over negen zogenoemde doorstroomkamers 
en een gebruiksruimte voor harddrugsgebruikers zal beschikken. De locatie herbergt al wel 
een alcoholgebruiksruimte, onder begeleiding van Brijder Verslavingszorg. Voorheen 
beschikte Leiden over een kleine dagopvang en op een andere locatie een nachtopvang met 
25 slaapplaatsen. De huidige nachtopvang biedt 40 slaapplaatsen. Dit neemt niet weg dat er 
volgens een medewerker dagelijks tien tot 20 daklozen moeten worden teleurgesteld. Op 
jaarbasis maken zo’n 240 unieke personen gebruik van de nachtopvang, terwijl zo’n 800 
unieke personen gebruik maken van de dagopvang. Met de ingebruikname van negen 
doorstroomkamers hoopt de voorziening de doorstroom uit de nachtopvang te kunnen 
bevorderen en het capaciteitsprobleem van de nachtopvang op te lossen. De Binnenvest 
hanteert de zogenoemde herstelmethodiek. Het is met andere woorden de bedoeling om de 
cliënten verder te helpen. Het blijkt echter wel dat de geconcentreerde voorziening ook tot 
gevolg heeft dat sommige leden van de doelgroep nauwelijks meer buiten de deur komen. 
Daarom zal er in de nabije toekomst nog meer op activering worden ingezet. Als voordeel 
van de geconcentreerde voorziening wordt gezien dat er op huisvestings- en 
personeelskosten wordt bespaard. Bovendien is er nauwelijks nog sprake van overlast door 
de doelgroep. De nieuwe huisvesting heeft tevens tot gevolg gehad dat de voorzieningen in 
een mooi en modern pand zijn gevestigd.  
 
Vlaardingen 
Eind 2009 hebben de eerste bewoners hun intrek genomen in De Elementen, de nieuwe 
dak- en thuislozenopvang in Vlaardingen. In De Elementen kunnen mensen terecht die door 
omstandigheden voor korte of langere tijd niet in staat zijn zelfstandig te wonen. Overdag 
kan deze doelgroep er naartoe voor activiteiten om weer zelfstandig te leren wonen, voor 
recreatieve activiteiten, voor hulpverleningsprogramma’s en voor trajecten ter 

                                                      
1 Biesma, S. en B. Bieleman (2011). Doelgroepen in Zorg. Resultatenonderzoek Omnizorg 
Apeldoorn. St. INTRAVAL, Groningen-Rotterdam.  
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voorbereiding op een reguliere baan. ’s Avonds is er gelegenheid om te eten, te douchen en 
te slapen. De Elementen telde aanvankelijk 25 dagopvangplaatsen, 30 nachtopvangplaatsen 
en 30 plaatsen voor sociaal pension. Deze 24-uursopvang in Vlaardingen is door de 
gemeente gerealiseerd in samenwerking met Waterweg Wonen en Stichting Onder Een Dak 
(Stoed) in een voormalig GAK-gebouw. Stoed is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang 
van zaken in De Elementen, terwijl Stichting PerspeKtief uit Delft uitvoering geeft aan de 
dag- en nachtopvang. 
 
Sinds begin 2011 is er geen dagopvang meer in De Elementen. Feitelijk is deze dagopvang 
volgens een medewerker ook nooit daadwerkelijk gerealiseerd. Wel was er een 
inloopmogelijkheid van 9.00 tot 10.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur. Mensen die van deze 
inloop gebruik maakten, worden nu naar inloopvoorzieningen elders in Vlaardingen of de 
regio verwezen. De dagopvang in De Elementen was bedoeld als locatie waar mensen die 
in een zorgtraject zitten, terecht konden voor zinvolle dagbestedingsactiviteiten. In de 
praktijk werd de dagopvang in De Elementen vooral gebruikt als ‘inloop’. Mensen uit de 
nachtopvang dronken er koffie, lazen de krant, keken tv of zaten te internetten. Voor dit 
soort bezigheden kunnen zij nu naar De Groene Luiken in Vlaardingen zelf of naar De 
Inloop in Maassluis. Ook de nachtopvang in De Elementen blijkt niet optimaal te worden 
gebruikt. De gemiddelde bezetting ligt rond de 15 bedden. Besloten is de capaciteit terug te 
brengen van 30 naar 20 plaatsen. In de winterperiode blijft de vorstregeling overigens wel 
van kracht.  
 
De Groene Luiken is sinds begin jaren negentig een aanloophuis in Vlaardingen. De 
Groene Luiken behoort tot de Stichting Aandachtscentrum Vlaardingen, opgericht door de 
Vlaardingse Raad van Kerken. Dit aanloophuis wordt gerund door vrijwilligers en is elke 
dag van het jaar ’s middag geopend. Op woensdag, donderdag en vrijdag is het ook ’s 
ochtends open. De zondag is een drukke dag, er zijn dan ruim 30 bezoekers aanwezig. Het 
Aanloophuis biedt tevens de mogelijkheid voor een postadres voor dak- en thuislozen. 
Hiervan wordt overigens steeds minder vaak gebruik gemaakt. 
 
 
4.2 Instellingen en voorzieningen 
 
In deze paragraaf wordt een beeld gegeven van de mening van de instellingen die de vier 
dagopvang- en inloopvoorzieningen exploiteren over de toekomst van de voorzieningen. 
 
Leger des Heils - De Tuinen 
Een deel van de bezoekers van de Tuinen beschikt (inmiddels) over een eigen huis of 
verblijft in een woonvoorziening. Desondanks bezoeken ze de Tuinen (nog steeds). De 
redenen hiervoor zijn onder andere de sociale contacten, hulp bij dagelijkse zaken en het 
eten en drinken dat er te krijgen is. Erkend wordt dat dit wellicht ook op een andere plek of 
een andere wijze kan plaatsvinden en/of dat de huidige voorzieningen beter moeten 
inspelen op de behoeften van de bezoekers. Voor degenen die nog dakloos zijn of niet over 
een geschikte woonruimte beschikken, kan een uitbreiding van het aantal zogenoemde 
hostel plaatsen plaatsvinden. Dit betreft een woonvoorziening waar bewoners ook alcohol 
en/of drugs mogen gebruiken op de eigen kamer. Een dergelijke woonvoorziening kan voor 
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een deel van de bezoekers van de Tuinen, maar ook voor enkele bezoekers van de 
Zuidergrachtswal een goede oplossing zijn. Een ander deel van de bezoekers zou baat 
hebben bij individuele ondersteuning gericht op het opbouwen van een eigen sociaal 
netwerk en het vinden van dagbesteding of werk. Ook is er een relatief grote groep die 
behoefte heeft aan een plek om naar toe te gaan voor aanspraak en sociale contacten. 
Sociale steun betekent op zo’n moment dat wordt voorkomen dat ze terugvallen in 
onaangepast gedrag, waardoor ze weer c.q. meer middelen gaan gebruiken en/of dreigen 
hun woonruimte (weer) kwijt te raken. Dergelijke steun zou ook in een  buurtcentrum of 
buurtsteunpunt kunnen worden gegeven. Daarbij wordt tevens aangegeven dat Leeuwarden 
wellicht voldoende heeft aan één (grote) dagopvangvoorziening. Wanneer de 
gebruiksruimte hier ook aan gekoppeld zou worden, moet er goed voor worden gewaakt dat 
mensen die niet (willen) gebruiken daartoe niet in de verleiding komen. Bovendien vergt 
een gebruiksruimte een specifieke deskundigheid van de medewerkers.  
 
Zienn - Zuidergrachtswal 
Zienn, de exploitant van de dagopvang annex gebruiksruimte aan de Zuidergrachtswal, 
geeft aan de opzet van deze voorziening te heroverwegen. Gedacht wordt aan een scheiding 
tussen de dagopvang en de gebruiksruimte. Bezoekers van de dagopvang zouden dan ook 
samen met andere dagopvang-bezoekers kunnen worden bediend, met name als het gaat om 
alcoholverslaafden en personen met gedragsproblemen. Thuislozen die dagopvang-
voorzieningen vooral bezoeken voor de sociale contacten zouden elders in de stad van 
voorzieningen met een ‘sociëteit’ functie gebruik kunnen gaan maken. Dit laatste type 
voorziening zou dan ook door vrijwilligers kunnen worden gerund, terwijl voor de opvang 
van verslaafden en personen met gedragsproblemen betaalde, professionele krachten nodig 
zijn. De dagopvang en gebruiksruimte voor verslaafden zouden dan in hetzelfde pand 
gevestigd kunnen worden, mits er gescheiden ingangen zijn. Bij een eventuele 
samenvoeging van dagopvangvoorzieningen dient wel rekening te worden gehouden met 
een eventuele groei van de vraag in de toekomst. Hoewel het aantal dak- en thuislozen en 
verslaafden de afgelopen jaren is afgenomen dankzij een uitbreiding van 
woonvoorzieningen en hulpverlening, geeft Zienn aan dat de maatschappelijke 
problematiek momenteel weer toeneemt, waardoor ook het aantal verslaafden en dak- en 
thuislozen weer kan toenemen.  
 
Stichting Samenwerkende Kerken - Aanloophuis 
Het bestuur en de betaalde medewerker van het Aanloophuis zijn tevreden over de huidige 
gang van zaken binnen het Aanloophuis. Er leeft geen duidelijke behoefte aan een andere 
werkwijze of een bredere samenwerking met andere voorzieningen. Daarbij wordt 
opgemerkt dat samenwerking goed is, maar samenwonen niet gewenst is. Het Aanloophuis 
wil haar eigen identiteit behouden. Wel worden zorgen geuit over de opvang van 
drugsgebruikers in het weekend. Zij worden geweerd bij het Aanloophuis. Ook de situatie 
van uitgeprocedeerde asielzoekers wordt zorgelijk genoemd. Het Aanloophuis stelt als één 
van de weinige, wellicht enige, voorziening haar deuren open voor deze groep. Dit betekent 
overigens niet dat asielzoekers in grote getale naar het Aanloophuis komen, maar het 
ontbreken van goede opvang en zorg voor deze groep wordt wel als een knelpunt ervaren. 
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Mind Up – Inloophuis 
Medewerkers van het Inloophuis wijzen er op dat voor mensen die behoefte hebben aan 
opvang een keuze mogelijk moet zijn. Met name personen met een zware c.q. zwaardere 
psychiatrische problematiek, zoals de bezoekers van het Inloophuis, zijn moeilijk samen te 
voegen met andere doelgroepen. Mind Up ziet dan ook het liefst dat het Inloophuis haar 
zelfstandigheid behoudt. Wanneer een voorziening als het Inloophuis voor de harde kern 
zou ontbreken, bestaat een groot risico op terugval van de personen in psychotisch en 
onaangepast gedrag. Hierdoor kan het aantal daklozen onder deze doelgroep weer 
toenemen en wordt de aanspraak op hulpverlening en overige zorg en overlastbestrijding 
groter, evenals de daarmee gepaarde gaande kosten. 
 
Inloophuizen van de GGZ worden ook bezocht door een lichtere doelgroep. Het betreffen 
personen die moeite hebben met volledige maatschappelijke participatie, maar waarbij geen 
(zware) psychiatrische problematiek is gediagnosticeerd. In Sneek is Mind Up momenteel 
bezig met een pilot waarbij de inloopvoorziening/eetcafé van Mind Up gezamenlijk met de 
lokale welzijnsorganisatie (Timpaan) wordt uitgevoerd. Hoewel hiervan nog geen 
resultaten bekend zijn, lijkt een dergelijke opzet voor de hand te liggen. De doelstellingen 
komen overeen, terwijl er op kosten en personeel bespaard kan worden, aldus het 
management van Mind Up. Tevens draagt het bij aan de maatschappelijke participatie van 
GGZ cliënten. Samenwerkende instellingen die een aanbod vanuit eenzelfde locatie 
organiseren kunnen efficiënter werken waardoor kosten worden gespaard, met name op het 
gebouw en daarmee gepaard gaande onkosten.  
 
Overleg 
In het kader van ons onderzoek en de aangekondigde beleidsveranderingen geven de 
instellingen aan met elkaar te willen overleggen op bestuurlijk niveau. Dit wordt zelfs 
noodzakelijk geacht. Het doel zou moeten zijn om eerst goed op de hoogte te raken van 
elkaars werkzaamheden, doelstellingen en plannen. Daarnaast zouden de behoeften en 
knelpunten moeten worden besproken. Vervolgens kan de gemeente bij het overleg worden 
betrokken en eventueel regie voeren over de verdere gang van zaken. 
 
 
4.3 Bezoekers 
 
Op de vier locaties zijn gesprekken gevoerd met bezoekers van de voorzieningen waarin 
hen is gevraagd naar hun ervaringen en ideeën voor de toekomst voor de dagopvang- en 
inloopvoorzieningen in Leeuwarden. In totaal is met 40 bezoekers gesproken over wat zij 
missen in het aanbod in Leeuwarden, hoe de huidige situatie eventueel verbeterd zou 
kunnen worden en wat hun mening is over het scenario waarin voorzieningen worden 
samengevoegd. Verder is gevraagd welke hulp zij echt noodzakelijk vinden. Voor alle 
vragen geldt dat de respondenten vaak de situatie in de voorziening(en), die door hen 
word(t)(en) bezocht, als uitgangspunt hebben genomen. Daarom worden allereerst de 
algemene resultaten zullen besproken en vervolgens de resultaten per voorziening 
afzonderlijk.  
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Algemene resultaten 
De bezoekers hebben aangegeven dat eten en drinken zeer belangrijke redenen zijn om 
voorzieningen te bezoeken. Toch wordt op de vraag zonder welke hulp ze echt niet zouden 
kunnen, eten maar een enkele keer  genoemd. Dit lijkt voor de bezoekers vanzelfsprekend 
te zijn, één van de bezoekers benoemt dat ook letterlijk: ‘Eten zal niet wegvallen want bij 
een dagopvang hoort altijd eten.’ Wat wel genoemd wordt als noodzakelijk zijn sociale 
contacten, de nachtopvang, een plek om tot rust te komen, internet, de mogelijkheid om te 
wassen en een postadres.   
 
Missen van voorzieningen en activiteiten 
Ongeveer de helft van de respondenten heeft aangegeven dat ze geen voorzieningen missen 
in Leeuwarden en dat het huidige aanbod voldoende is. Van deze groep vindt vervolgens de 
helft dat er überhaupt niets hoeft te verbeteren, dus ook niet aan de bestaande 
voorzieningen. Ongeveer een kwart van alle bezoekers geeft aan specifieke activiteiten te 
missen in en/of georganiseerd door de opvangvoorzieningen. Zo wordt een film kijken 
genoemd en de mogelijkheid om te zwemmen, maar ook uitstapjes in het algemeen en 
specifieke activiteiten voor ouderen (dus voor een aparte doelgroep). Een enkele keer wordt 
opgemerkt dat de respondent hulp mist bij het zoeken naar werk.  
 
Combineren van voorzieningen   
De meningen over het scenario van het combineren van voorzieningen zijn zeer 
uiteenlopend. Er zijn hierover drie vragen gesteld aan de bezoekers: allereerst met welke 
andere doelgroepen de respondent een voorziening liever niet zou willen delen; ten tweede 
welke voorzieningen niet met elkaar gecombineerd zouden moeten worden; en ten derde of 
er een aparte voorziening zou moeten zijn voor echte daklozen (die in de nachtopvang of op 
straat slapen) en een aparte dagopvang voor mensen die wel onderdak hebben. De beide 
vragen met welke doelgroepen de respondent een voorziening niet zou willen delen en 
welke voorzieningen niet met elkaar gecombineerd zouden moeten worden zijn sterk aan 
elkaar verwant. De voorzieningen worden voor het merendeel van de bezoekers 
geassocieerd met een bepaalde doelgroep.  
 
De meest genoemde doelgroepen die niet goed samengaan en die dus beter niet 
gecombineerd zouden kunnen worden volgens de bezoekers zijn: drugsgebruikers en niet-
drugsgebruikers; psychiatrische patiënten en niet-psychiatrische patiënten; en alcohol- en 
drugsgebruikers. De combinatie drugsgebruikers en niet-drugsgebruikers is het vaakst 
genoemd (door ongeveer een kwart van de geïnterviewde bezoekers).   
 
Op de vraag met welke andere doelgroepen de respondent een voorzieningen liever niet zou 
willen delen antwoordt bijna een kwart van de bezoekers er geen problemen mee te hebben 
voorzieningen te delen met verschillende doelgroepen. Zij denken dat verschillende 
doelgroepen prima samen kunnen gaan. Een groter deel is van mening dat de huidige 
scheiding tussen de opvangvoorzieningen in stand moet blijven. Het zijn aparte instellingen 
met een eigen doelgroep en een eigen werkwijze die ze niet samen zien gaan. 
Samenvoeging zou volgens hen leiding tot grotere drukte, ruzie en voor sommigen tot 
gevolg hebben dat ze de voorziening niet meer zouden bezoeken.    
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Op de derde vraag, of daklozen en niet-daklozen aparte voorzieningen zouden moeten 
hebben, heeft de helft van de bezoekers geantwoord dat deze groepen prima een 
voorziening kunnen delen. Het is immers ook steeds vaker zo dat de bezoekers 
gemeenschappelijke problemen op het gebied van huisvesting hebben. Daklozen die 
letterlijk geen dak boven hun hoofd hebben nemen in aantal af, terwijl degenen die wel een 
slaapplaats hebben (nog steeds) vaak kampen met problemen om zich staande te houden. Er 
zijn enkele respondenten die hierbij een toelichting geven, bijvoorbeeld dat het stimulerend 
werkt voor daklozen om mensen om zich heen te hebben die wel een eigen huis hebben of 
dat het scheiden van deze groepen alleen maar onnodige kosten met zich meebrengt.  
 
Resultaten per voorzieningen 
In deze paragraaf worden voor iedere voorziening afzonderlijk de ideeën van bezoekers 
over de toekomst beknopt besproken, allereerst voor de Tuinen (Leger des Heils), 
vervolgens voor het Inloophuis van de GGZ, daarna voor de Zuidergrachtswal (Zienn) en 
ten slotte voor het Aanloophuis van de kerken. 
 
De Tuinen 
De mening van de bezoekers over de Tuinen is in bijna alle gevallen positief. Er worden 
maar enkele verbeterpunten genoemd, zoals meer activiteiten (bijvoorbeeld een film 
kijken), meer doorverwijzing naar sociale instanties en meer pc’s en telefoons.  
 
Zuidergrachtswal 
De gebruiksruimte is een belangrijk aspect van de dagopvangvoorziening aan de 
Zuidergrachtswal. Een derde van de bezoekers van de Zuidergrachtswal geeft aan niet 
zonder deze gebruikersruimte te kunnen. Zij verwachten een toename van het aantal 
drugsgebruikers op straat als de gebruiksruimte er niet meer is. Daarnaast zijn er evenveel 
bezoekers van de Zuidergrachtswal die aangeven een eigen huis te hebben en drugs te 
kunnen gebruiken in hun eigen huis. Er wordt door de meeste geïnterviewde bezoekers van 
de Zuidergrachtswal opgemerkt dat er in het weekend en de avonden geen gebruikersruimte 
geopend is in Leeuwarden. Zij zouden graag zien dat de gebruikersruimte aan de 
Zuidergrachtswal ruimere openingstijden heeft, dus ook ’s avonds en in het weekend 
geopend is.       
 
Aanloophuis 
Het grootste deel van de bezoekers van het Aanloophuis is tevreden over de voorziening. In 
het Aanloophuis zouden een klein aantal bezoekers graag meer activiteiten willen 
ondernemen. Daar wordt door enkele respondenten aan toegevoegd dat het belangrijk is dat 
er door de voorzieningen wordt samengewerkt. 
 
Inloophuis 
Het merendeel van de bezoekers van het Inloophuis geeft aan in de toekomst de 
voorziening zelf niet te kunnen missen. De bezoekers van het Inloophuis beschouwen de 
andere aanwezigen als familieleden, ze voelen zich er thuis en zouden dat dan ook erg 
missen wanneer ze het zonder het Inloophuis zouden moeten doen. Suggesties voor 
verbetering zijn opknappen van het pand en meer te doen hebben in de vorm van 
activiteiten of bepaalde taken of verantwoordelijkheden binnen het Inloophuis. 
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5. CONCLUSIES 
 
 
 

In dit hoofdstuk worden aan de hand van de onderzoeksvragen, onderverdeeld in drie 
thema’s, de belangrijkste bevindingen gepresenteerd van het onderzoek naar de dagopvang- 
en inloopvoorzieningen in Leeuwarden.  
 
 
5.1 Bereik voorzieningen 
 
Het eerste thema van het onderzoek heeft betrekking op het bereik van de voorzieningen. 
Hieronder staan de daarbij behorende deelvragen weergegeven. 
 

 
Deelvragen 
1. Hoeveel unieke bezoekers maken op jaarbasis en op een peildatum gebruik 

van de verschillende voorzieningen? 
2. Hoeveel unieke bezoekers maken op jaarbasis en op een peildatum gebruik 

van meerdere voorzieningen? 
3. Wat is de gemiddelde verblijfsduur per voorziening? 
4. Wat is het bezoekersprofiel per voorziening? 
5. In hoeverre komen de bezoekers c.q. komt het bezoekersprofiel overeen 

met de beoogde doelgroep(en) van de voorzieningen?  
6. Worden beoogde doelgroep(en) niet bereikt? Om hoeveel personen gaat 
 het? Waarom worden zij niet bereikt? 
 

 
Unieke bezoekers 
• De beschikbare registratiegegevens van de vier voorzieningen zijn onvolledig. Bij het 

Inloophuis wordt in het geheel geen bezoekersregistratie bijgehouden, terwijl van de 
Zuidergrachtswal geen daggegevens beschikbaar zijn. Hierdoor is geen beeld te geven 
van het totaal aantal unieke bezoekers op een peildatum, terwijl ook het totaal aantal 
unieke bezoekers van de vier voorzieningen gezamenlijk niet is aan te geven. 

• In 2011 hebben in totaal minimaal 494 unieke personen de Tuinen, de 
Zuidergrachtswal en/of het Aanloophuis bezocht.1 Hiervan hebben 103 twee 
voorzieningen bezocht, terwijl één persoon bij alle drie voorzieningen is geweest. 

• Voor de 103 bezoekers van twee voorzieningen geldt vrijwel uitsluitend dat zij de 
Tuinen en het Aanloophuis bezochten. 

                                                            
1 Aangezien niet van alle bezoekers volledige (geanonimiseerde) persoonsgegevens bekend zijn, 
kunnen niet alle bezoekers van de drie instellingen worden gekoppeld om de overlap te achterhalen. 
Hierdoor kan alleen worden gesproken over het minimum aantal unieke bezoekers. In werkelijkheid 
zal het aantal enigszins hoger liggen. Overigens hebben veel personen waarvan geen volledige 
gegevens bekend zijn een postadres bij de Tuinen. Zij zijn geen reguliere bezoekers van deze 
voorziening. 
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• Zoals door de instellingen onderling afgesproken is, blijkt zich in de praktijk 
inderdaad geen overlap voor te doen tussen bezoekers van de Tuinen en de 
Zuidergrachtswal. 

• De Tuinen heeft van de vier voorzieningen verreweg het grootste bereik. Op jaarbasis 
komen er 300 unieke bezoekers, terwijl daarnaast zo’n 130 personen er een postadres 
hebben. Het Aanloophuis wordt bezocht door zo’n 240 unieke personen, terwijl dit er 
voor de Zuidergrachtswal ongeveer 60 zijn. Volgens inschattingen van het personeel 
van het Inloophuis komen daar ongeveer 200 unieke bezoekers op jaarbasis. 

• Wanneer de naar schatting 200 bezoekers van het Inloophuis worden meegeteld bij het 
totaal aantal bezoekers van de vier voorzieningen, uitgaande van 0% en 100% overlap 
met de andere drie voorzieningen, dan telt Leeuwarden op jaarbasis naar schatting 500 
tot 700 bezoekers aan de dagopvang- en inloopvoorzieningen. 

 
Verblijfsduur 
• Een kwart van de bezoekers van de Tuinen komt hier korter dan een jaar, terwijl dit bij 

het Aanloophuis voor twee derde van de bezoekers geldt. Met andere woorden: 
nieuwe instroom doet zich vooral voor bij het Aanloophuis. 

• Relatief weinig personen zijn langdurig (meer dan vijf jaar) aangewezen op de Tuinen 
en/of het Aanloophuis. Het gaat om respectievelijk 11% en 2% ofwel 35 en drie 
personen. 

• De bezoekfrequentie aan de Zuidergrachtswal ligt aanzienlijk hoger dan aan de 
Tuinen. Het gemiddelde aantal bezoeken per persoon per jaar ligt voor de 
Zuidergrachtswal op 86, terwijl het bij de Tuinen om gemiddeld 37 bezoeken gaat. 

• Ruim een derde (172 personen) van de bezoekers van de Tuinen is daar in 2011 
minder dan tien keer geweest. Zij kunnen als incidentele bezoekers worden 
beschouwd, waarvan een groot deel naar alle waarschijnlijkheid alleen een postadres 
bij de Tuinen heeft. De Zuidergrachtswal kent geen incidentele bezoekers. 

• De vaste kern van bezoekers – degenen die er in 2011 vaker dan 120 keer zijn geweest 
– bedraagt voor de Tuinen 38 personen (8% van het totale aantal bezoekers) en voor 
de Zuidergrachtswal 15 personen (25%). 

 
Bezoekersprofiel 
• Het grootste deel van de bezoekers is man. Het percentage mannen is het hoogst bij de 

Tuinen, terwijl bij de Zuidergrachtswal relatief meer vrouwen komen dan bij de 
andere twee voorzieningen. 

• De gemiddelde leeftijd van de bezoekers is bij de drie voorzieningen gelijk: 43 jaar. 
De meeste bezoekers van de drie voorzieningen vallen dan ook in de leeftijdscategorie 
41 tot 50 jaar. Een kwart van de bezoekers van het Aanloophuis is ouder dan 50 jaar. 
Daarnaast komen bij de Tuinen relatief gezien de meeste bezoekers onder de 30 jaar 
(20%). Bij het Aanloophuis gaat het hierbij om 17%, aan de Zuidergrachtswal is dit 
3%. 

• De bezoekers van de Zuidergrachtswal zijn harddrugsverslaafden, terwijl twee vijfde 
van hen ook problemen met alcoholgebruik kent. De Tuinen is van oorsprong bedoeld 
voor alcoholverslaafde dak- en thuislozen. Uit de registraties blijkt echter dat niet 
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meer dan 9% problemen op het gebied van alcoholgebruik heeft. Bijna de helft van de 
bezoekers van de Tuinen kampt met psychische problemen. 

• De geënquêteerde bezoekers zeggen vooral voor het eten en drinken in de 
voorzieningen te komen. Daarnaast zijn de sociale contacten van belang. Een groot 
deel van de geënquêteerden is niet dakloos. Zij geven dan ook aan bij afwezigheid van 
de voorziening(en) waar zij komen meer tijd thuis te zullen doorbrengen. Verslaafden 
die aan de Zuidergrachtswal komen zouden naar eigen zeggen zonder de aanwezigheid 
van de gebruiksruimte wel vaker op straat gebruiken dan nu het geval is. 

• Uit observaties en gesprekken met personeelsleden blijkt dat de Zuidergrachtswal 
vooral wordt bezocht vanwege de aanwezige gebruiksruimte. De bezoekers van de 
Tuinen komen daar met name voor de sociale contacten.  

• Bijna niemand komt naar één van de vier voorzieningen omdat ze anders op de straat 
zijn aangewezen. Dit komt overeen met de door onderzoek en betrokkenen 
geconcludeerde tendens dat het aantal (langdurig) feitelijk daklozen in Leeuwarden de 
afgelopen jaren aanzienlijk is gedaald. 

• Kenmerkend voor de bezoekers van alle voorzieningen is het ontbreken van een 
sociaal netwerk en dagelijkse activiteiten en het gebrek aan vaardigheden om zich in 
de huidige maatschappij te handhaven.  
 

 
5.2 Organisatie voorzieningen 
 
Het tweede onderzoeksthema heeft betrekking op de organisatie van de voorzieningen. Het 
gaat om de volgende deelvragen. 
 

 
Deelvragen 
1. Hoe is de voorziening ontstaan en wat is de oorspronkelijke doelstelling? 
2. Welke activiteiten worden door de voorzieningen georganiseerd? 
3. Welke resultaten willen de voorzieningen bereiken met hun bezoekers? 
4. Wat is de begroting c.q. jaarrekening van de voorzieningen (baten/lasten 
 en bron)? 
5. In hoeverre komen de voorzieningen qua inhoud en bereik wel/niet 
 overeen? 
6. In hoeverre werken de voorzieningen samen? Wat is hiervan het resultaat? 

 
Doelstellingen en activiteiten 
• Het Aanloophuis en het Inloophuis bestaan het langst, sinds eind jaren 80 van de 

vorige eeuw. Eind jaren 90 is de Tuinen geopend, terwijl korte tijd daarna de 
Zuidergrachtswal is geopend. De oorspronkelijke doelstelling van het Aanloophuis en 
de Tuinen is hetzelfde: een plek bieden waar dak- en thuislozen overdag kunnen 
verblijven. Dit geldt ook voor het Inloophuis, zij het dat deze voorziening zich vooral 
richt(te) op mensen met een psychiatrische problematiek. 

• In de loop van de jaren is gebleken dat harddrugsgebruikers onder de bezoekers van de 
Tuinen en het Aanloophuis voor de nodige onrust binnen en overlast rondom deze 
voorzieningen zorgden. Zij werden rond 2000 geweerd bij het Aanloophuis, terwijl 
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ook de Tuinen besloot geen harddrugsgebruikers meer toe te laten. Rond die tijd is de 
dagopvang annex gebruiksruimte aan de Zuidergrachtswal ontstaan. Dakloze 
harddrugsverslaafden hadden destijds immers geen plek meer om naar toe te gaan. 

• Met name de doelstelling van de Tuinen is veranderd. Sinds enige tijd wordt niet meer 
alleen een verblijfsplaats geboden, maar worden bezoekers gestimuleerd en geholpen 
de oorzaak van hun problematiek aan te pakken. Daarnaast worden er sportieve en 
creatieve activiteiten aangeboden.  

• Het doel van de Zuidergrachtswal is voornamelijk het bieden van een veilige en 
hygiënische plek om te gebruiken. De dagopvang is hier opgegaan in de gebruiks-
ruimte, er wordt met andere woorden weinig gebruik gemaakt van het overige aanbod. 
Dit overige aanbod is overigens minimaal te noemen, er wordt een klein aantal basale 
dienstverlenende handelingen verricht. 

• Alle voorzieningen bieden eten en drinken aan de bezoekers. Dit wordt als een 
vanzelfsprekendheid ervaren door de bezoekers. Het is voor hen een belangrijke reden 
de voorzieningen te bezoeken. 

• Activiteiten in de zin van dagbesteding worden nauwelijks geboden binnen de 
voorzieningen. Bezoekers kunnen de krant lezen, t.v. kijken, douchen, kleding wassen, 
spelletjes spelen en gebruik maken van internet. Voor daadwerkelijke dagbesteding 
worden bezoekers verwezen naar Skrep. Hiervan wordt door een relatief klein deel 
van de bezoekers gebruik gemaakt. Bij de Tuinen is het verder wel mogelijk deel te 
nemen aan sportieve en creatieve activiteiten. 

 
Financiering 
• Drie van de vier voorzieningen ontvangen subsidie van de gemeente. Voor twee van 

deze voorzieningen is dit de voornaamste inkomstenbron. De Tuinen is geheel 
afhankelijk van de gemeentelijke subsidie. De Zuidergrachtswal ontvangt naast de 
gemeentelijke subsidie ook een vergoeding van het zorgkantoor voor de functie Inloop 
GGZ. De gemeentelijke subsidie voor het Aanloophuis is relatief gering. 

• Het Inloophuis krijgt een collectieve vergoeding van het zorgkantoor, terwijl het 
Aanloophuis haar inkomsten ontvangt via de aangesloten kerken. Per belijdende lid 
van deze tien kerken wordt een bijdrage geleverd. 

• Op basis van de beschikbare gegevens kan worden gezegd dat de lasten van de Tuinen 
en de Zuidergrachtswal op jaarbasis zo’n 1 miljoen euro bedragen. De 
personeelslasten zijn verreweg het hoogst, gevolgd door de huisvestingskosten.  

• Voor zover bekend bedragen de inkomsten van de Tuinen, de Zuidergrachtswal, het 
Aanloophuis en het Inloophuis minimaal 1,2 miljoen euro. Hiervan is € 911.000 
afkomstig van de gemeente en € 285.500 van het zorgkantoor. 

• Om daadwerkelijk goed inzicht te verkrijgen in de kosten en opbrengsten van de 
voorzieningen is meer informatie nodig. Het gaat om alle begrotingen van de vier 
voorzieningen, de inzet van het personeel voor de verschillende functies, de 
bijbehorende methodiek en tot welke resultaten dit heeft geleid. 

• Op basis van het aantal unieke bezoekers op jaarbasis, uitgaande van de subsidie van 
de gemeente en de vergoeding van het zorgkantoor, bedragen de kosten van de opvang 
op jaarbasis per bezoeker € 1.710 tot € 2.400. Omgerekend is dit zo’n € 4,50 tot € 6,50 
per dag. Dat is relatief laag te noemen. Zo bedragen de kosten voor een gedetineerde 
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€ 190 per dag, ofwel bijna € 71.000 per gedetineerde op jaarbasis. Voor een dag in een 
verpleeghuis wordt ongeveer € 145 per persoon gerekend. 

 
Overeenkomsten en samenwerking 
• De voorzieningen komen grotendeels overeen in hun werkwijze en aanbod. Ze bieden 

een plek om te verblijven, terwijl elk een eigen aanvullende dienstverlening kent. Het 
belangrijkste onderscheid betreft de doelgroep. De Zuidergrachtswal herbergt 
harddrugsverslaafden, het Inloophuis mensen met een psychiatrische problematiek en 
de Tuinen en het Aanloophuis richten zich op de overige dak- en thuislozen. Er is dan 
ook sprake van een aanzienlijke overlap in de bezoekers van deze laatste twee.  

• Op beleidsniveau wordt niet samengewerkt door de instellingen, afgezien van de 
gemaakte afspraken over de gescheiden opvang van verslaafden en niet-verslaafden. 
Medewerkers op de werkvloer geven aan wel contact met elkaar te hebben, met name 
via casusoverleggen. De meest intensieve samenwerking vindt plaats tussen de Tuinen 
en het Aanloophuis. Zij hebben wekelijks contact met elkaar, terwijl de Tuinen ook de 
toegangspassen voor de bezoekers van het Aanloophuis maakt. 

 
 
5.3 Toekomst voorzieningen 
 
De toekomst van de voorzieningen vormt het derde onderzoeksthema. Daarbij zijn de 
volgende deelvragen onderscheiden. 
 

 
Deelvragen 
1. Sluiten de huidige vraag naar en aanbod aan voorzieningen op elkaar aan? Zo 

nee, hoe zou dit kunnen worden verbeterd? Wat is daarvoor nodig? 
2. Welke winst levert een eventuele verbetering van de aansluiting van vraag en 

aanbod op (zowel organisatorisch, financieel als inhoudelijk)? 
3. Wat is het tijdspad voor het doorvoeren van eventuele verbeteringen? 
4. Is bij het doorvoeren van eventuele verbeteringen sprake van risico’s? Zo ja, 

welke? Zo nee, waarom niet? 
 

 
In deze paragraaf wordt ingegaan op vraag en aanbod en de mogelijk te behalen winst, 
terwijl in het volgende hoofdstuk aandacht wordt besteed aan de mogelijke verbeteringen. 
 
Vraag en aanbod 
• Om te kunnen beoordelen of de vraag naar en het aanbod aan voorzieningen op elkaar 

aansluiten, is de mening van de bezoekers gepeild. Zij zijn, afgezien van de 
openingstijden van de Zuidergrachtswal, tevreden met het huidige aanbod.  

• In hoeverre er beoogde leden van de doelgroep zijn die geen gebruik maken van de 
voorzieningen is niet te beoordelen. Daarvoor dient intensief veldwerk plaats te 
vinden. Wel is duidelijk geworden dat er nauwelijks nog daklozen zijn die dagelijks in 
de openbare ruimte slapen en in het geheel geen gebruik (willen) maken van de 
aanwezige voorzieningen. Dit hangt samen met de algemene tendens dat steeds meer 
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daklozen onder dak zijn gebracht. De daklozen zijn met andere woorden thuislozen 
geworden, die het moeilijk vinden om zichzelf staande te houden in hun eigen 
woonruimte. Zij bezoeken de voorzieningen voor de nodige sociale contacten en de 
ondersteuning op verschillende leefgebieden die binnen de voorzieningen wordt 
geboden. 

 
Winst  
• Er is te weinig informatie beschikbaar om gefundeerde conclusies te trekken over de 

daadwerkelijke kosten en resultaten van het voorzieningenniveau en de consequenties 
van veranderingen hierin. 

• Wel kan worden aangenomen dat er met name inhoudelijke winst te behalen is in het 
specifieker maken van het aanbod, het voorkomen van terugval in dakloosheid en het 
sneller doorverwijzen naar de benodigde hulpverlening. 

• De voorzieningen en hun bezoekers hebben tevens baat bij een betere screening van de 
bezoekers, zodat de meest geëigende hulp (waaronder het al dan niet verblijven in de 
dagopvangvoorzieningen) kan worden bepaald.  

• De huidige voorzieningen, met name de Tuinen en de Zuidergrachtswal, maar ook het 
Inloophuis, kunnen naar verwachting qua omvang worden verkleind. Het deel van de 
bezoekers dat alleen maar voor de sociale contacten en het eten en drinken komt, kan 
beter worden doorverwezen naar wijkvoorzieningen zoals buurthuizen of 
buurtsteunpunten.  

• Door samenvoeging van de Tuinen en de Zuidergrachtswal – met een gebruiksruimte 
– kan bovendien worden bespaard op personeels- en huisvestingskosten. Deze winst 
kan desgewenst vervolgens worden ingezet voor het actiever benaderen, begeleiden en 
helpen van de bezoekers, alsmede voor openstelling in het weekend.  

• Het grootste risico van een samenvoeging van de Tuinen en de Zuidergrachtswal is dat 
de niet-verslaafde bezoekers worden gedomineerd door de verslaafde bezoekers. 
Harddrugsverslaafden zijn door hun gebruik, vooral wanneer zij onder invloed zijn of 
juist op zoek zijn naar geld en middelen, prominent aanwezig. Ze eisen de aandacht 
van het personeel op en maken mogelijk misbruik van de niet-verslaafde bezoekers. 
Dit vergt de nodige professionaliteit van het personeel en de mogelijkheid om binnen 
een voorziening een scheiding van doelgroepen te maken. 

 
Tijdspad 
• Allereerst zal nader overleg tussen de instellingen moeten plaatsvinden over de 

(on)mogelijkheden van veranderingen in het voorzieningenniveau. Hierbij kunnen, 
met behulp van de in het volgende hoofdstuk weergegeven alternatieven, beslissingen 
worden genomen over het meest optimale model. Het overleg en het concreet 
uitwerken van de mogelijkheden kan nog dit jaar worden afgerond. Vervolgens is het 
mogelijk om vanaf 2013 uitvoering te geven aan de plannen. 

• Er kan winst in het tijdspad worden behaald wanneer gekozen wordt voor het gebruik 
van huidige locaties. Het aanwijzen van een nieuwe locatie voor bijvoorbeeld een 
geïntegreerde nieuwe voorziening, kan een aanzienlijke doorlooptijd met zich mee 
brengen. 
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6. AANBEVELINGEN 
 
 
 

In dit afsluitende hoofdstuk wordt aangegeven hoe de vier voorzieningen in de toekomst 
kunnen worden vormgegeven. Daarbij worden de voorzieningen eerst afzonderlijk 
beoordeeld, terwijl vervolgens drie toekomstscenario’s worden weergegeven. 
 
 
6.1 Beoordeling voorzieningen 
 
Hieronder wordt allereerst per voorziening een inhoudelijke beoordeling gegeven met het 
oog op mogelijke aanpassingen in de toekomst. 
 
De Tuinen 
De Tuinen is de grootste dagopvangvoorziening in Leeuwarden, zowel qua aantal 
bezoekers als qua beschikbare fysieke ruimte. De voorziening heeft zich ontwikkeld in de 
loop van de jaren. De doelstelling is inmiddels verschoven van het opvangen van dak- en 
thuislozen naar het bieden van een perspectief voor deze groep. De intake richt zich op tien 
leefgebieden. Hoewel (nog) niet helemaal duidelijk is in hoeverre de doelstelling wordt 
bereikt en gedurende onze observaties ook niet duidelijk zichtbaar is geworden dat 
bezoekers actief worden gestimuleerd, is de intentie wel aanwezig. Een dagopvang als de 
Tuinen is gezien bovenstaande een meerwaarde voor Leeuwarden. Dit neemt niet weg dat 
de omvang er van kan worden beperkt. Een deel van de bezoekers kan bijvoorbeeld via 
ambulante begeleiding worden geholpen of in wijkcentra of buurtsteunpunten terecht 
kunnen en daar de benodigde sociale contacten kunnen verkrijgen.  
 
Het Leger des Heils geeft zelf ook aan zich te willen oriënteren op de toekomst, mede 
omdat de huidige opzet van het voorzieningenniveau niet meer in deze tijd past. 
Samenvoeging met de Zuidergrachtswal is volgens het Leger des Heils een optie, hoewel 
de combinatie van harddrugsverslaafden en niet-verslaafden wel de nodige alertheid van het 
personeel vereist. Bovendien gaat bij het samenvoegen het overlastaspect wellicht weer een 
rol spelen. De vroegere situatie, waarbij beide doelgroepen gezamenlijk aan de Tuinen 
kwamen, heeft immers tot een scheiding van de dagopvangen geleid.  
 
Zuidergrachtswal 
Deze voorziening wordt vrijwel uitsluitend gebruikt vanwege de aanwezige gebruiksruimte. 
Het aantal dakloze verslaafden dat aangewezen is op de straat om drugs te kunnen 
gebruiken indien de gebruiksruimte er niet zou zijn, is in principe nihil. Het bezoekersaantal 
op jaarbasis is dan ook gering vergeleken met de overige voorzieningen. De afgelopen jaren 
is immers geïnvesteerd in het onder dak brengen van (verslaafde) dak- en thuislozen. Dit 
neemt niet weg dat ook verslaafden met een huis, zonder gebruiksruimte (wel eens) buiten 
gebruiken. Drugsgebruik is vaak een sociale aangelegenheid, waarbij drugsgebruikers drugs 
en attributen van elkaar lenen. Sluiting van de gebruiksruimte zou dan ook betekenen dat de 
overlast op straat (of in woonhuizen) weer toe kan nemen, terwijl ook de gezondheid van de 
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verslaafden daarmee in het geding kan komen. De gebruiksruimte biedt immers een veilige 
en hygiënische omgeving om drugs te kunnen gebruiken. Het is echter de vraag of hiervoor 
een aparte voorziening nodig is die de gehele dag open is. Beter zou zijn om een kleinere 
gebruiksruimte te creëren met beperkte openingstijden. De dagopvang kan, zoals ook door 
Zienn zelf wordt geopperd, beter worden samengevoegd met andere dagopvang-
voorzieningen.  
 
Het Inloophuis 
Het Inloophuis heeft op het eerste oog weinig te maken met dak- en thuislozen. Er heerst 
een gemoedelijke, café-achtige sfeer. Voor een deel van de (beoogde) bezoekers (met een 
zwaardere psychiatrische problematiek) is de doelstelling ze binnen te krijgen. Anderen 
komen vooral voor de gezelligheid. Het is dan ook goed om bij de bezoekers van het 
Inloophuis onderscheid te maken in de harde kern en de schil daaromheen. De harde kern 
heeft behoefte aan een eigen plek met professionele medewerkers. De schil er om heen kan 
ook in andere (wijk)voorzieningen terecht, voorzieningen met een sociale functie die niet in 
de eerste plaats op dak- en thuislozen zijn gericht. De harde kern is niet geschikt voor 
dergelijke wijkvoorzieningen, maar zal ook niet naar een opvang in een klinische omgeving 
gaan. Met name voor hen dient een voorziening met de functie van het huidige Inloophuis 
te blijven bestaan, zij het dat dit in een afgeslankte vorm mogelijk is. Dit betekent dat zowel 
de omvang van de voorziening als de openingstijden kunnen worden ingeperkt. 
 
Het Aanloophuis 
Het Aanloophuis is een laagdrempelige voorziening waar dak- en thuislozen zonder 
verslaving en zonder gedragsproblemen terecht kunnen. Dit betreft met andere woorden een 
selectieve groep. Minimaal twee vijfde van de bezoekers komt ook bij de Tuinen. 
Aangezien er bij het Aanloophuis geen enkele eis, dwang of drang naar de bezoekers wordt 
geuit – het gaat puur om een rustig verblijf – is de doelstelling van het Aanloophuis 
vergeleken met de andere voorzieningen zeer basaal. Hoewel het Aanloophuis samenwerkt 
met de andere voorzieningen, in het bijzonder de Tuinen, heeft het bestuur geen behoefte 
aan ‘samenwonen’. Het Aanloophuis wil bovenal haar eigen identiteit bewaren. Het 
Aanloophuis is alleen in het weekend open. Enerzijds kan dit als een nadeel worden gezien, 
anderzijds heeft het een duidelijke meerwaarde. Het is immers de enige voorziening in 
Leeuwarden die in het weekend open is. De projectsubsidie van de gemeente is relatief 
laag. Betrokkenheid van het Aanloophuis bij een eventuele samenvoeging of 
heroverweging van de functie van de dagopvang- en inloopvoorzieningen wordt al met al 
als minder noodzakelijk gezien. 
 
 
6.2 Scenario’s 
 
Hieronder worden drie mogelijke scenario’s geschetst voor het al dan niet aanpassen van 
het voorzieningenniveau in Leeuwarden. Aangezien de scenario’s zijn gebaseerd op 
onvolledige financiële en inhoudelijke informatie - begrotingen, functiebeschrijving, 
methodiek, bijbehorende tijdsbesteding en behaalde resultaten van de werkwijze ontbreken 
- worden ze met enige voorzichtigheid gepresenteerd.  
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Bij de drie scenario’s wordt het Aanloophuis buiten beschouwing gelaten. Zij krijgen 
nauwelijks subsidie, hebben aangegeven wel te willen samenwerken maar niet te willen 
samenwonen, en herbergen een enigszins afwijkende c.q. lichtere doelgroep. Deze 
voorziening, die haar bestaansrecht ruimschoots heeft bewezen, heeft vooral een sociale 
functie voor mensen zonder zware problematiek en zonder gedragsproblemen. Het wordt 
gerund door vrijwilligers, aangevuld met één betaalde deeltijdfunctie. Wij stellen voor om 
deze voorziening te laten zijn wat het is en verder niet direct te betrekken bij toekomstige 
ontwikkelingen. De kerken zullen deze voorziening in de toekomst ook nog financieren, 
waardoor de gemeentelijk bemoeienis – zowel financieel als inhoudelijk – zeer gering is. 
 
Scenario 1: Handhaven status quo 
Het eerste scenario betreft het handhaven van de huidige situatie: vier voorzieningen, 
waarvan drie door de week zijn geopend en de vierde in het weekend. Bij dit scenario wordt 
ook de scheiding van de doelgroep in stand gehouden. Dit betekent dat er grofweg één 
voorziening is voor de harddrugsgebruikers, één voor personen met een overheersende 
psychiatrische problematiek en twee voor dak- en thuislozen met voornamelijk 
psychosociale problemen waarbij een verslaving aan harddrugs niet de boventoon voert.  
 
Voordeel 
Het belangrijkste voordeel van dit scenario is dat de leden van de doelgroep geen negatieve 
invloed op elkaar kunnen uitoefenen: het verslaafde deel van de populatie zal de overige 
bezoekers niet overheersen. De bezoekers van de voorzieningen geven aan (zeer) tevreden 
te zijn met de huidige vormgeving van de voorzieningen. Zij lijken dan ook de voorkeur te 
geven aan een handhaving van de status quo.  
 
Nadeel 
Een belangrijk nadeel van dit scenario is dat de kosten voor de gemeente zullen toenemen. 
De totale kosten komen namelijk minimaal rond de 1 miljoen euro uit, terwijl momenteel 
nog voor zo’n 900 duizend euro aan subsidies wordt verstrekt. Het is nog niet duidelijk in 
hoeverre de overheveling van de AWBZ, waardoor de inloopfunctie GGZ onder 
verantwoording van de gemeente komt te liggen, gecompenseerd wordt door het Rijk. De 
verwachting is echter dat het bedrag dat ten goede komt van de gemeente ongeveer een 
derde lager zal zijn.  
 
Consequentie 
Inhoudelijk zal er in eerste instantie weinig veranderen. De instellingen geven zelf echter 
ook al aan dat de huidige werkwijze en vormgeving van de voorzieningen niet meer in het 
huidige tijdsbeeld past. Zij zijn dan ook zelf reeds aan het nadenken over een andere 
vormgeving, zoals het verbeteren van de doorstroom bij de Tuinen en de heroverweging 
van de functies dagopvang en gebruiksruimte bij de Zuidergrachtswal. Het Inloophuis heeft 
aangegeven in Sneek al te experimenteren met een nauwere samenwerking met het 
welzijnswerk. 
   
Scenario 2: Opheffen één of meerdere voorzieningen 
Een tweede mogelijkheid is het opheffen van één of meerdere voorzieningen. Wanneer in 
het achterhoofd wordt gehouden dat een groot deel van de bezoekers niet (meer) dakloos is 
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en de voorzieningen vooral gebruikt voor de sociale contacten en het eten en drinken – 
hetgeen overigens belangrijke functies zijn – dan kan de capaciteit aan dagopvang- en 
inloopvoorzieningen worden teruggebracht. De meest voor de hand liggende wijziging is 
het samenvoegen van de Tuinen en de (dagopvang van de) Zuidergrachtswal, waarmee één 
van deze twee in fysieke zin kan worden opgeheven. In de jaren 90 was er ook geen 
onderscheid tussen de bezoekers van deze voorzieningen, ze bezochten gezamenlijk de 
toenmalige voorziening aan de Tuinen.  
 
Een volledige samenvoeging van het Inloophuis met de Tuinen of de Zuidergrachtswal 
wordt niet aanbevolen. Deze bezoekers staan ofwel te ver af van de (dak- en thuisloze) 
verslaafde doelgroep om daarmee te kunnen integreren ofwel hebben een te grote 
psychiatrische problematiek hiervoor. Een deel van de bezoekers van het Inloophuis kan 
wel via ambulante begeleiding geholpen worden of in wijkvoorzieningen terecht kunnen. 
Hierop wordt bij het derde scenario nader ingegaan. 
 
Voordeel 
Een samenvoeging levert een besparing op de huisvestingskosten op. Gebaseerd op de 
huidige huisvestingskosten van de Tuinen en de Zuidergrachtswal bedraagt de besparing 
tussen de € 87.000 en € 115.000. Ook op de personeelslasten wordt hiermee een besparing 
mogelijk. Dit biedt mogelijkheden om de voorziening ook in het weekend open te stellen. 
Op deze wijze kunnen alle leden van de doelgroep in het weekend opgevangen worden. 
Hierdoor zal de druk op het Aanloophuis enigszins afnemen.  
 
Nadeel 
Risico’s zijn, evenals in de jaren 90, dat de verslaafde bezoekers te prominent aanwezig 
zijn en er overlast op straat ontstaat. Hiervoor kunnen echter flankerende maatregelen 
worden genomen. Zo dient binnen de voorziening een scheiding tussen beide groepen te 
worden aangebracht. Ook de bezoekers zelf zullen, gezien hun tevredenheid met de huidige 
situatie, bezwaren zien bij dit scenario. Ervaringen elders in Nederland laten echter zien dat 
de doelgroep zich vrij snel weet aan te passen aan veranderende omstandigheden. 
 
Consequentie 
Voor de samengevoegde voorzieningen is een locatie nodig. Aangezien het pand aan de 
Tuinen groter en moderner is, gaat de voorkeur uit naar het behouden van deze locatie. De 
bovenverdieping kan geschikt worden gemaakt voor het deel van de bezoekers dat 
verslaafd is, inclusief een gebruiksruimte. Ook de huidige personeelsruimte op de begane 
grond kan worden bestemd voor de verslaafde bezoekers, terwijl de achterste ruimte (zoals 
nu ook het geval is) bedoeld is en blijft voor de niet-verslaafde bezoekers. In deze laatste 
variant zal voor het personeel op de bovenverdieping een kantoorfunctie moeten worden 
gecreëerd. Wanneer niet voor de locatie aan de Tuinen wordt gekozen, moet een nieuwe 
locatie worden aangewezen waar de samengevoegde voorziening kan worden gerealiseerd. 
Dit betreft echter een langdurig (en kostbaar) proces, waarbij naar alle waarschijnlijkheid 
bestemmingsplanprocedures moeten worden doorlopen en draagvlak in de buurt moet 
worden gevormd.  
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Wanneer zowel medewerkers van Zienn als van het Leger des Heils in de samengevoegde 
voorziening werkzaam zijn, hetgeen in principe de te prefereren werkwijze is, dan vergt dit 
wel het nodige aanpassingsvermogen van de medewerkers. Zo bleek in Apeldoorn, waar de 
maatschappelijke opvang en de verslavingszorg gezamenlijk de nieuwe voorziening 
exploiteren, dat de medewerkers de nodige tijd hebben moeten besteden aan de onderlinge 
afstemming van hun visie en werkwijze. 
 
Scenario 3: Samenvoeging de Tuinen en Zuidergrachtswal, herverdeling Inloophuis 
De voorzieningen de Tuinen, de Zuidergrachtswal en het Inloophuis hebben grofweg drie 
doelgroepen: harddrugsverslaafden; (overige) dak- en thuislozen; en personen met een 
psychische/psychiatrische problematiek. Dak- en thuislozen die de overlap tussen deze drie 
groepen vormen, maken bij dit scenario gebruik van dezelfde (geïntegreerde) dagopvang 
(zie figuur 6.1). Voor het overige deel van de huidige doelgroep van de Zuidergrachtswal 
dient de gebruiksruimte in stand te worden gehouden, die gevestigd wordt in de 
geïntegreerde dagopvang. Het overige deel van de doelgroep van de Tuinen kan gebruik 
maken van buurt- of wijkvoorzieningen.  
 
De doelgroep van het Inloophuis valt in vier delen uiteen: een klein deel maakt gebruik van 
de geïntegreerde dagopvang; het deel met een dubbele diagnose (psychiatrie en verslaving) 
verkrijgt toegang tot de gebruiksruimte; meerdere bezoekers worden verwezen naar 
ambulante begeleiding of buurt- of wijkvoorzieningen; en voor het vierde deel van de 
bezoekers blijft het huidige Inloophuis behouden.  
 
Al met al betekent dit dat de huidige gebruiksruimte kleiner van opzet wordt, de dagopvang 
van Zienn en het Leger des Heils worden samengevoegd, terwijl ook het Inloophuis kleiner 
van opzet wordt. Daarnaast zal er meer aanspraak op ambulante begeleiding en/of buurt- en 
wijkvoorzieningen worden gedaan.  
 
Voordeel 
De bij scenario 2 beschreven financiële voordelen van het samenvoegen van de Tuinen en 
de Zuidergrachtswal gelden ook bij dit derde scenario. Aangezien de capaciteit van het 
Inloophuis kleiner wordt en de openingsuren daarvan terug worden gebracht, ontstaat ook 
hierdoor financiële winst. Hoeveel precies is door het ontbreken van de begroting van het 
Inloophuis niet goed aan te geven. 
 
De bezoekers van de huidige voorzieningen moeten goed worden gescreend, zodat 
duidelijk wordt in welke voorziening zij het beste terecht kunnen. Dit heeft meerdere 
voordelen. Er ontstaat een beter beeld van de hulpbehoefte van de bezoekers, zij worden 
beter doorverwezen en stromen sneller door. De resterende voorzieningen - één 
geïntegreerde dagopvang inclusief gebruiksruimte en het verkleinde Inloophuis - bieden 
dan ook meer specifieke ondersteuning, waardoor meer geëigende hulp wordt geboden. 
Doorverwijzing naar wijkvoorzieningen past bovendien goed bij het principe welzijn 
nieuwe stijl, waarbij burgers steeds meer geacht worden zichzelf en elkaar te helpen. 
Professionele hulp wordt daarbij gerichter en beter gecoördineerd aangeboden. De 
geïntegreerde voorziening is daarbij een goede uitvalsbasis. 
 



46 INTRAVAL – Toekomst dagopvang- en inloopvoorzieningen Leeuwarden 

Nadeel 
Er gaan enige kosten gepaard met het uitbreiden van wijkvoorzieningen. Dit kan 
gefinancierd worden uit de opbrengsten van het wegvallen van één van de huidige 
dagopvangen. Elders in Nederland zijn goede ervaringen opgedaan met zogenoemde 
buurtsteunpunten zoals Bij Bosshardt van het Leger des Heils. Een dergelijk buurtsteunpunt 
is momenteel niet aanwezig in Leeuwarden en zou moeten worden opgericht. Hiervoor kan 
echter ook samenwerking worden gezocht met bestaande welzijnsinstellingen. 
 
Evenals bij scenario 2 zijn er risico’s op het gebied van overlast en dominantie door de 
verslaafde bezoekers. Hiervoor moeten, vergelijkbaar met scenario 2, flankerende 
maatregelen worden getroffen waaronder een inpandige scheiding van de doelgroep.  
 
Consequentie 
De vormgeving van de geïntegreerde voorziening vindt vergelijkbaar met de beschreven 
samenvoeging van de Tuinen en de Zuidergrachtswal in scenario 2 plaats met de 
bijbehorende consequenties voor de locatiekeuze en de personeelsinzet. Omdat bij dit derde 
scenario actiever wordt doorverwezen naar wijkvoorzieningen ontstaat echter capaciteit om 
ook enkele huidige bezoekers van het Inloophuis in de geïntegreerde voorziening opvang te 
bieden.  
 
Keuze 
Het derde scenario, dat de grootste aanpassing van het voorzieningenniveau behelst, geniet 
ons inziens de voorkeur. Hiervoor is een gefaseerde aanpak noodzakelijk. Na overleg 
tussen de verschillende instellingen wordt dan eerst scenario 2 uitgevoerd (samenvoeging 
van de Tuinen en de Zuidergrachtswal), waarna door een betere screening en selectie van 
de bezoekers van de Tuinen, de Zuidergrachtswal en het Inloophuis doorverwijzing van een 
deel van de bezoekers naar ambulante begeleiding of overige (wijk)voorzieningen 
plaatsvindt. Hierdoor wordt de omvang van het Inloophuis verkleind, terwijl ook de 
omvang van de huidige bezoekersgroep van de Tuinen kleiner wordt. 
 
De onvolledige financiële en inhoudelijke informatie heeft geleid tot enige voorzichtigheid 
bij de beschrijving van de scenario’s, terwijl het een extra reden vormt om voor een 
gefaseerde aanpak te kiezen. Nadat een samenvoeging van de Tuinen en de 
Zuidergrachtswal heeft plaatsgevonden (scenario 2), moet een duidelijke methodiek binnen 
de voorziening worden ontwikkeld en toegepast. De bezoekers dienen allereerst te worden 
gescreend op hun hulpbehoefte. De tijdsbesteding van het personeel aan de verschillende 
functies van de opvangvoorziening moet goed worden vastgelegd, alsmede de resultaten 
van de gevolgde werkwijze. Aan de hand van deze informatie kan vervolgens gefundeerd 
worden besloten of wordt volstaan met de samenvoeging van de Tuinen en de 
Zuidergrachtswal of dat er gedeeltelijke samenvoeging met het Inloophuis en gerichte 
doorverwijzing naar andere vormen van begeleiding kan plaatsvinden (scenario 3). 
 
Overigens ontstaat bij deze geïntegreerde dagopvangvoorziening, zeker wanneer gekozen 
wordt voor een flexibele indeling van het pand, de mogelijkheid om ook andere functies 
zoals een nachtopvang of dagbesteding aan de voorziening toe te voegen.  
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Figuur 6.1 Toekomstmodel 
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BIJLAGE LOCATIES VOORZIENINGEN 
 
 
 

Hieronder zijn de vier voorzieningen weergegeven op een plattegrond van (de binnenstad van) 
Leeuwarden. 
 
Plattegrond (binnenstad) Leeuwarden met voorzieningen 
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