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Inleiding 1 

1. INLEIDING 
 
 
 

In opdracht van de gemeente Rotterdam heeft onderzoeks- en adviesbureau 
INTRAVAL de ambulante woonbegeleiding (z)Onderdak in Rotterdam onderzocht. De 
resultaten worden in dit rapport beschreven. In dit inleidende hoofdstuk wordt 
allereerst kort ingegaan op de achtergrond en aanleiding van het onderzoek. 
Vervolgens komt de vraagstelling aan bod en wordt beschreven op welke wijze het 
onderzoek is uitgevoerd. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een leeswijzer.  
 
 
1.1 Achtergrond 
 
Begin 2006 lanceerden het Rijk en de G4 het Plan van Aanpak Maatschappelijke 
Opvang (PvA MO)1 om gezamenlijk de dak- en thuisloosheid aan te pakken. De 
doelstelling van de gemeente Rotterdam in kader van deze aanpak was om 2.900 van 
de toenmalige 3.000-4.000  Rotterdamse dak- en thuislozen in een traject te krijgen en 
er voor te zorgen dat 1.740 dak- en thuislozen zich bevinden in een stabiele mix van 
wonen, zorg en inkomen. Vier jaar later op 1 januari 2010 zaten inderdaad bijna 3.000 
(2.989) dak- en thuislozen in een traject en waren 1.771 stabiel op het gebied van 
wonen, zorg en inkomen. 
 
Het PvA MO wordt gezien als een doorbraak en een inhaalmanoeuvre. Tegelijkertijd 
wordt beseft dat zonder inzet op het voorkomen van dakloosheid elke keer opnieuw 
een nieuwe groep dak- en thuislozen ontstaat door een "natuurlijke aanwas". Om te 
voorkomen dat over een aantal jaren niets meer over is van de doorbraak heeft de G4 
nieuwe doelstellingen geformuleerd in een Plan van Aanpak tweede fase (PvA MO 
II2), waarbij de ambitie om dakloosheid aan te pakken wordt uitgebreid met het 
voorkomen van dakloosheid. Tevens wordt het nog belangrijker om de dak- en 
thuislozen die eenmaal in beeld zijn door te laten stromen naar een zo hoog mogelijk 
niveau van zelfredzaamheid.      
  
Ambulante woonbegeleiding 
Verschillende instellingen, zoals Centrum voor Dienstverlening (CVD), Leger des 
Heils, Nico Adriaans Stichting (NAS), Bouman GGZ, Stichting Ontmoeting, Stichting 
Mozaïk en BAVO Groep, leveren ambulante woonbegeleiding. Deze woonbegeleiding 
is gekoppeld aan (z)Onderdak, een huur-zorg contract of een zelfstandig gehuurde 
woning. In het project (z)Onderdak, waartoe deze evaluatie zich beperkt, worden 
woningen aangeleverd door woningcorporaties en worden de cliënten begeleid door 
daarvoor aangetrokken woonbegeleiders van de genoemde instellingen. In totaal zijn 

                                                            
1 Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang, 7 februari 2006. 
2 Plan van Aanpak Dak- en Thuislozen (Maatschappelijke Opvang), 2e fase, 4 april 2011. 
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er ongeveer 390 (z)Onderdak woningen in Rotterdam, hetgeen neerkomt op ongeveer 
500 bewoners. 
 
De bewoners van (z)Onderdak-woningen behoren tot de doelgroep van het PvA MO 
II. De visie vanuit de gemeente is dat de begeleiding gericht moet zijn op het 
vergroten van de woonvaardigheden en daarmee op het vergroten van de 
zelfredzaamheid. Het doel van ambulante woonbegeleiding is om een zo hoog 
mogelijk niveau van zelfredzaamheid te behalen. Om dit doel te behalen worden een 
traject- en een begeleidingsplan opgesteld waarin afspraken worden vastgelegd over 
onder meer de te behalen doelstellingen op het gebied van: dagbesteding; financiën; 
huisvesting; behandelcontact; en het sociaal netwerk van de cliënt. Het 
begeleidingsplan en het trajectplan worden regelmatig besproken met cliënt en 
trajectregisseur en zo nodig aangepast. Een andere taak van de woonbegeleiders is dat 
zij de cliënten moeten stimuleren om zo kostenbewust mogelijk te wonen c.q. te leven. 
Dit doet de woonbegeleider bijvoorbeeld onder andere door te letten op het 
energieverbruik van de cliënt en indien nodig hier de cliënt op aan te spreken. Van de 
begeleidende instellingen wordt verwacht dat het niveau van de begeleiders toereikend 
is om gevraagde begeleiding te bieden.  
 
 
1.2 Vraagstelling 
 
De gemeente Rotterdam wil graag meer inzicht in hoe ambulante woonbegeleiding 
(inclusief nazorg) door de verschillende instellingen wordt vormgegeven, wat de 
ervaringen zijn met de ambulante woonbegeleiding (zowel van de aanbieders als van 
de cliënten) en welke leer- c.q. verbeterpunten er zijn op het gebied van ambulante 
woonbegeleiding. Zij heeft onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL opdracht gegeven  
de ambulante woonbegeleiding in Rotterdam te evalueren. Het gaat hierbij alleen om 
de ambulante woonbegeleiding die valt onder het project (z)Onderdak. 
 
Onderzoeksvragen 
De volgende vragen staan in de evaluatie centraal: 

1. Wat verstaan de aanbieders onder het product ambulante woonbegeleiding en 
wat leveren zij? 

2. Is er behoefte aan een gradatie (licht, midden, zwaar) van het product? 
3. Hoe verloopt de uitvoering? 
4. Waar lopen de aanbieders van ambulante woonbegeleiding tegenaan?  
5. Welke eisen worden gesteld aan een woonbegeleider? 
6. Wat vinden de klanten van dit product? Is er voldoende prikkel tot door- en 

uitstroom? Is er voldoende prikkel tot kostenbewust wonen? 
7. Wat is de effectiviteit van de begeleiding dat wil zeggen draagt het optimaal 

bij aan verhoging van de zelfredzaamheid en de doorstroom?  
8. Wat zijn de succesvolle onderdelen van de aanpak, wat kan er worden 

verbeterd en hoe kunnen zou dit kunnen? 
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1.3 Methodologische verantwoording 
 
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden hebben verschillende onderzoeks-
activiteiten plaatsgevonden, waarbij zowel kwantitatieve als kwalitatieve informatie is 
verzameld. Ten eerste is een documentstudie uitgevoerd, waarbij alle relevante 
documenten over de ambulante woonbegeleiding zijn verzameld en bestudeerd. 
Vervolgens zijn interviews gehouden met betrokkenen van de ambulante 
woonbegeleiding en zijn vragenlijsten afgenomen bij cliënten. Daarnaast zijn 
registratiegegevens uit E-vita opgevraagd. In deze paragraaf wordt beschreven hoe 
deze onderzoeksactiviteiten in de praktijk zijn verlopen en welke keuzes hierbij zijn 
gemaakt. 
 
Documentstudie 
Allereerst zijn relevante en beschikbare documenten over ambulante woonbegeleiding 
verzameld en vervolgens bestudeerd. Het gaat daarbij onder meer om de volgende 
documenten: Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang; Plan van Aanpak 
Maatschappelijke Opvang fase 2; Beleidskader huisvesting bijzondere doelgroepen 
(inclusief zonerigskader en zoneringskaart); Notitie van de gemeente over prikkels in 
(z)Onderdak; de Zelfredzaamheid-Matrix; en Ambulante woonbegeleiding voor 
verslaafden, evaluatie van het project (z)Onderdak.  
 
Interviews betrokkenen  
Om informatie te verkrijgen over het verloop van de uitvoering van de ambulante 
woonbegeleiding door de zeven betrokken instellingen hebben daarnaast 17 interviews 
plaatsgevonden met in totaal 20 vertegenwoordigers van deze instellingen. Tabel 1.1 
geeft een overzicht van deze interviews. Het merendeel van de interviews heeft 
telefonisch plaatsgevonden, terwijl enkele interviews face-to-face zijn afgenomen.  
 

Tabel 1.1 Aantal geïnterviewde betrokkenen 
 Aantal respondenten
Teamleiders/managers 8
Medewerkers/woonbegeleiders 9
Medewerkers gemeente 3
Totaal 20

 
In de interviews is uitvoerig ingegaan op de volgende onderwerpen: de manier waarop 
invulling wordt gegeven aan ambulante woonbegeleiding; het aanbod en de 
ontwikkelingen van de ambulante woonbegeleiding; de wijze waarop de uitvoering in 
de praktijk verloopt; de mate waarin de ambulante woonbegeleiding bijdraagt aan het 
bevorderen van de zelfredzaamheid van de cliënten en doorstroom; het verloop van de 
samenwerking met (netwerk)partners; de knelpunten en succesfactoren; en de 
competenties van een goede woonbegeleider. 
 
Interviews cliënten 
Om een beeld te krijgen van de mening van de cliënten over de begeleiding die ze 
ontvangen, is met 32 van hen een interview gehouden. Het gaat hierbij om 21 huidige 
cliënten, zeven cliënten waarbij de woning inmiddels is omgeklapt (op naam van de 
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cliënt zelf staat) en vier cliënten die voortijdig (negatief) zijn uitgestroomd. In de 
interviews is ingegaan op de volgende onderwerpen: huisvesting; sociaal netwerk; 
financiën; dagbesteding en maatschappelijke participatie; middelengebruik; en justitie.  
 
Voor het selecteren van de te interviewen cliënten heet het secretariaat (z)Onderdak 
een a-selecte steeproef getrokken uit het cliëntenbestand. Vervolgens zijn de 
instellingen gevraagd de cliënten te benaderen met de vraag of zij mee wilden werken 
aan het interview. Indien een cliënt bereid was mee te werken is vervolgens door 
INTRAVAL een afspraak gemaakt voor een interview. De interviews vonden bij de 
cliënten thuis plaats. De procedure voor het benaderen van cliënten heeft veel tijd in 
beslag genomen. Ten eerste kostte het sommige instellingen meer tijd dan verwacht 
om de geselecteerde cliënten te benaderen. Bij enkele instellingen was bovendien de 
positieve respons onder de geselecteerde cliënten onvoldoende, waardoor een 
aanvullende steekproef getrokken moest worden. Ook bleken de bewoners die hadden 
toegezegd mee te willen doen soms moeilijk bereikbaar voor de onderzoekers of bleek 
het verkregen telefoonnummer niet correct.  
 
Registratiegegevens 
Naast de interviews met de cliënten zijn tevens gegevens opgevraagd uit E-vita. In E-
vita staan gegevens van de cliënten die een traject volgen in het kader van 
maatschappelijke opvang of OGGz. Naast achtergrondkenmerken en de voorziening 
waarmee men contact heeft, wordt tevens de score op de Zelfredzaamheid-Matrix 
(ZRM) bijgehouden. De ZRM heeft 11 domeinen waarop de mate van 
zelfredzaamheid wordt beoordeeld: financiën; dagbesteding; huisvesting; huiselijke 
relaties; geestelijke gezondheid; lichamelijke gezondheid; verslaving; activiteiten 
dagelijks leven; sociaal netwerk; maatschappelijke participatie; en justitie. De scores 
op de 11 afzonderlijke domeinen zijn opgenomen in E-vita. Elke drie maanden vindt 
er een evaluatie plaats aan de hand van de ZRM. De uitkomsten van deze evaluatie, 
ofwel de nieuwe scores op de ZRM, worden in E-vita vastgelegd. De scores lopen van 
één tot en met vijf. 
 
 

1.4 Leeswijzer 
 
In hoofdstuk twee wordt aan de hand van de verzamelde documenten en de 
gesprekken met de betrokkenen beschreven hoe de uitvoering van de ambulante 
woonbegeleiding in de praktijk verloopt. Daarbij komen allereerst de doelgroep, het 
aanbod en de werkwijze en deskundigheid van de woonbegeleiders aan bod. Daarnaast 
wordt ingegaan op de wijze waarop binnen de ambulante woonbegeleiding wordt 
gewerkt aan het vergroten van zelfredzaamheid en de doorstroom, terwijl tevens 
aandacht wordt besteed aan de samenwerking met andere instanties. In het derde 
hoofdstuk wordt op basis van de informatie uit de registratiegegevens van E-vita en uit 
de interviews met cliënten per leefgebied ingegaan op de ontwikkelingen van de 
cliënten van de ambulante woonbegeleiding. Ook het oordeel van de cliënten over de 
ambulante begeleiding komt daarbij aan bod.  Hoofdstuk 4 geeft tot slot de conclusies 
en leerpunten weer. 
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2.  UITVOERING  
 
 
 

Zoals in hoofdstuk 1 is aangegeven vormt (z)Onderdak een samenwerking tussen de 
gemeente Rotterdam en zeven instellingen voor ambulante woonbegeleiding. De 
gemeente draagt zorg voor de huur van de woningen, de inrichting en het onderhoud 
en de plaatsing van cliënten, terwijl de instellingen de woonbegeleiding verzorgen. De 
woningen en de woonbegeleiding zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden: een cliënt 
tekent een gebruiksovereenkomst in combinatie met een begeleidingsovereenkomst, 
waarmee hij verplicht is tot het accepteren van de begeleiding.  
 
Voor het project (z)Onderdak worden door woningcorporaties zowel één- als 
tweepersoons woningen beschikbaar gesteld. Voor plaatsing in een tweepersoons 
woning wordt gezocht naar een geschikte match tussen twee cliënten, die in deze 
woning de keuken, de douche en het toilet delen. Cliënten betalen voor een woning 
van (z)Onderdak een eigen bijdrage, waarin naast de huur ook kosten voor gas, licht, 
onderhoud en inrichting zijn meegerekend. Na positieve afronding van een traject bij 
(z)Onderdak kan een cliënt de woning op zijn eigen naam krijgen (‘omklappen’).  
 
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de uitvoering van (z)Onderdak in de praktijk 
verloopt. Daarvoor is gebruik gemaakt van informatie uit de interviews die zijn 
gehouden met de coördinator en de ketenregisseur van (z)Onderdak van de gemeente, 
teamleiders en woonbegeleiders van de zeven organisaties die woonbegeleiding 
bieden aan de cliënten van (z)Onderdak en een trajectregisseur van de directie 
Publieke Gezondheid & Zorg (PG&Z).  
 
 
2.1 Doelgroep en aanbod  
 
In deze paragraaf wordt om te beginnen ingegaan op de doelgroep van (z)Onderdak, 
waarbij ook de problematiek van de doelgroep aan de orde komt. Vervolgens wordt 
het aanbod en de werkwijze van de instellingen beschreven. 
 
Doelgroep 
Door de betrokkenen van de gemeente wordt aangegeven dat (z)Onderdak bedoeld is 
voor voormalig dak- en thuislozen die in staat zijn om in redelijke mate zelfstandig te 
wonen en die gemotiveerd zijn om mee te werken aan een begeleidingstraject om op 
die manier hun situatie te verbeteren. Hoewel het traject in eerste instantie bedoeld is 
voor cliënten die redelijk zelfstandig kunnen wonen, geven diverse geïnterviewden 
aan dat de mate van zelfstandigheid per cliënt verschilt. Waar sommige cliënten 
inderdaad redelijk zelfstandig en woonvaardig zijn, geldt voor anderen dat zij 
intensieve begeleiding nodig hebben om ‘zelfstandig’ in een (z)Onderdakwoning te 
kunnen wonen. Ook de motivatie van de cliënten om mee te werken aan een 
woonbegeleidingstraject blijkt in de praktijk niet altijd vanzelfsprekend. Juist gezien 
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de zorgverplichting die cliënten van (z)Onderdak moeten aangaan worden volgens 
verschillende betrokkenen ook zorgmijdende cliënten doorverwezen naar een 
(z)Onderdakwoning. Omdat cliënten graag een woning willen zijn ze bereid om de 
hulp die daaraan is verbonden te accepteren, ook als ze daarvoor niet gemotiveerd 
zijn.  
 
Problematiek van de doelgroep 
Het merendeel van de cliënten heeft te kampen met verslavingsproblemen en of 
psychische/psychiatrische problemen. Daarnaast spelen bij veel cliënten schulden een 
rol. Verschillende geïnterviewden merken op dat de problematiek van de doelgroep de 
afgelopen jaren is veranderd. Waar enkele jaren geleden met name verslaafde 
voormalig dak- en thuislozen instroomden in woningen van (z)Onderdak, wordt de 
cliëntpopulatie in toenemende mate gevormd door mensen met psychiatrische 
problemen. Door enkele respondenten wordt opgemerkt dat de doelgroep daarmee ook 
steeds complexer is geworden. Eén betrokkene geeft aan dat lichamelijke problemen 
bij cliënten steeds vaker een rol speelt, hetgeen verklaard kan worden door het ouder 
worden van de cliënten.  
 
De problemen van de doelgroep variëren overigens per instelling, afhankelijk van het 
type begeleiding dat de instelling biedt. Zo is één van de instellingen die 
woonbegeleiding biedt aan (z)Onderdakcliënten een instelling voor verslavingszorg, 
terwijl een andere instellingen primair gericht is op behandeling en begeleiding van 
psychiatrische patiënten. 
 
Aanbod 
Zes van de zeven instellingen die betrokken zijn bij de uitvoering van (z)Onderdak  
geven woonbegeleiding aan de (z)Onderdakcliënten, terwijl één instelling (ambulante) 
psychiatrische behandeling biedt. De woonbegeleiding van de cliënten bij de 
laatstgenoemde instelling wordt door één van de andere zes instellingen verzorgd.   
 
Vrijwel alle instellingen die woonbegeleiding geven aan (z)Onderdakcliënten bieden 
ook andere vormen van woonbegeleiding, waaronder groepswonen, zelfstandig wonen 
met begeleiding of wonen met zorg in een woning van de desbetreffende instelling. 
Het merendeel van de woonbegeleiders begeleiden dan ook niet alleen (z)Onderdak-
cliënten, maar ook cliënten die één van deze andere vormen van woonbegeleiding 
ontvangen. 
  
Intensiteit 
De intensiteit van de woonbegeleiding aan (z)Onderdak-cliënten verschilt per cliënt. 
Voor de meeste instellingen geldt dat een cliënt over het algemeen eens per week 
wordt bezocht. Het aantal begeleidingsuren per cliënt varieert, waarbij twee uur per 
week door het merendeel van de instellingen als minimum wordt genoemd. Indien 
nodig kan een cliënt (tijdelijk) intensiever begeleid worden, afhankelijk van de 
problematiek en de fase van de begeleiding. Zo wordt door één van de geïnterviewden 
opgemerkt dat in de opstartfase en de afrondingsfase - vlak voor het ‘omklappen’ van 
de woning - intensievere hulp vereist is dan in de tussenliggende periode. Ook kan 
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door een crisissituatie de hulpbehoefte van een cliënt tijdelijk fors toenemen. 
Verschillende geïnterviewden geven aan dat het van belang is om hierbij maatwerk te 
kunnen bieden, waarbij het zorgaanbod wordt afgestemd op de zorgbehoefte van een 
cliënt. In de huidige wijze van financiering, waarin de begeleiding van cliënten deels 
gefinancierd wordt vanuit gemeentelijke subsidie en deels vanuit AWBZ-financiering, 
is het mogelijk om de intensiteit van de begeleiding af te stemmen op de actuele 
behoefte van de cliënt.  
 
Werkwijze 
Vrijwel alle betrokkenen van de verschillende instellingen geven aan dat bij het bieden 
van woonbegeleiding gewerkt wordt aan de hand van een behandelplan, 
begeleidingsplan of actieplan. Hierin worden op verschillende leefgebieden doelen 
geformuleerd waaraan de cliënt onder begeleiding van de woonbegeleider gaat 
werken. Het gaat daarbij zowel om het aanleren of versterken van woonvaardigheden 
(onderhoud, hygiëne, voorkomen van overlast) als om het werken aan doelen op 
andere terreinen, zoals beheer van financiën, dagbesteding en het onderhouden van 
relaties.  
 
Door verschillende woonbegeleiders wordt opgemerkt dat het van belang is om in 
eerste instantie te werken aan de meest urgente problematiek, die vaak bestaan uit 
financiële problemen. Door deze problemen als eerste op te pakken, kan rust worden 
gecreëerd in de situatie van de cliënt. Bovendien wordt zo de motivatie en het 
vertrouwen van de cliënt vergroot. Daardoor ontstaat ruimte om te werken aan de 
andere, onderliggende problematiek. In paragraaf 2.3 wordt nader ingegaan op de 
werkwijze van de woonbegeleiding bij (z)Onderdak. 
 
Eén- en tweepersoons woningen 
Zoals eerder aangegeven woont een deel van de cliënten van (z)Onderdak in een 
tweepersoons woning. Deze cliënten delen de badkamer, de keuken en het toilet met 
een andere cliënt. De betrokkenen van de instellingen merken vrijwel allemaal op dat 
deze vorm van wonen in de praktijk problemen oplevert. Veel cliënten uit de 
doelgroep zijn volgens deze betrokkenen, gezien de ernst van hun problematiek, niet 
geschikt om samen in één huis te wonen. Het blijkt lastig om een goede match te 
vinden tussen cliënten, waardoor het vaak lang duurt voordat een beschikbare plaats in 
een tweepersoons woning gevuld wordt. Wanneer er wel een match lijkt te zijn 
gevonden, ontstaan vaak gaandeweg alsnog problemen of onderlinge irritaties tussen 
de cliënten, bijvoorbeeld wanneer er een tempoverschil optreedt in het traject van de 
cliënten. Ook bestaat volgens betrokkenen het risico dat cliënten elkaar negatief 
beïnvloeden. Door verschillende geïnterviewden wordt bovendien opgemerkt dat de 
doorstroom vanuit tweepersoons woningen lastig is, omdat ‘omklappen’ bij deze 
woningen niet mogelijk is.  
 
Door één geïnterviewde wordt opgemerkt dat tweepersoons woningen ook voordelen 
kunnen hebben. Zo zien cliënten elkaars problemen en kunnen ze van elkaar leren. 
Ook is het voor cliënten financieel voordeliger om in een tweepersoons woning te 
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wonen, omdat ze minder huur betalen en de kosten voor levensonderhoud kunnen 
delen.  
 
 
2.2 Instroom en doorstroom 
 
In deze paragraaf wordt allereerst de aanmeldingsprocedure en instroom van cliënten 
bij (z)Onderdak behandeld. Vervolgens komt aan de orde hoe de doorstroom van 
cliënten verloopt, waarbij zowel positieve uitstroom als negatieve uitstroom c.q. uitval 
wordt besproken. 
 
Instroom 
Cliënten die worden aangemeld voor (z)Onderdak zijn op het moment van aanmelding 
vaak al in zorg bij één van de (opvang)instellingen voor dak- en thuislozen en/of 
verslaafden. Vaak verblijven ze dan in een 24-uurs opvang (bijvoorbeeld Sociaal 
Pension of Beschermd Wonen) of in een kliniek. Wanneer deze instelling de 
inschatting maakt dat (z)Onderdak een geschikt vervolgtraject is voor deze cliënt, 
wordt de cliënt door de instelling aangemeld bij de ketenregisseur (z)Onderdak van de 
gemeente Rotterdam. Dit gebeurt in overleg met de cliënt en met de betrokken 
trajectregisseur van de directie PG&Z. Deze trajectregisseur bewaakt de voortgang 
van de cliënt binnen de keten van de Maatschappelijke Opvang naar een zo zelfstandig 
mogelijk bestaan. Hij1 beoordeelt of een (z)Onderdak woning een passende en 
realistische vervolgstap is voor deze cliënt. De ketenregisseur (z)Onderdak beoordeelt 
vervolgens de aanvraag. Om geplaatst te kunnen worden in een (z)Onderdakwoning 
moet een cliënt redelijk zelfstandig kunnen wonen en gemotiveerd zijn om met hulp 
van een woonbegeleider zijn situatie te verbeteren. Ook moet de problematiek van de 
cliënt in zekere mate stabiel zijn. De ketenregisseur (z)Onderdak en de trajectregisseur 
maken daarbij gezamenlijk een inschatting van de doorgroeimogelijkheden van een 
cliënt om na afloop van een (z)Onderdaktraject door te stromen naar een vorm van 
zelfstandig wonen, al dan niet met begeleiding. 
 
Wanneer een aanmelding door de ketenregisseur wordt goedgekeurd, komt de cliënt 
op de wachtlijst voor (z)Onderdak. Op het moment dat er een huis vrijkomt, wordt 
gekeken welke cliënt op de wachtlijst hier geplaatst kan worden. Daarbij wordt 
rekening gehouden met spreiding van type cliënten over de stad en, in het geval van 
een tweepersoons woning, de match met de andere bewoner van de woning. 
Vervolgens wordt een bezichtiging gepland en een contract getekend. Dit contract  
bestaat uit een gebruiksovereenkomst en een behandelovereenkomst.  
 
De geïnterviewden geven aan dat deze aanmeldingsprocedure in de praktijk redelijk 
goed verloopt. Er zijn over het algemeen voldoende woningen beschikbaar. Voor 
tweepersoons woningen is er niet of nauwelijks een wachtlijst. Wel duurt het soms 
enige tijd voordat een goede match wordt gevonden, waardoor een cliënt niet altijd 

                                                            
1 Overal waar hij/zijn staat kan ook zij/haar worden gelezen. 
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direct geplaatst kan worden. Door de voorkeur van veel cliënten voor een eenpersoons 
woning is er bovendien wel sprake van een wachtlijst voor eenpersoons woningen.  
Een betrokkene van de gemeente geeft aan dat bij de selectie van cliënten weliswaar 
wordt gelet op zelfstandigheid en doorgroeimogelijkheden, maar dat soms ook 
cliënten geplaatst worden die op het moment van instroom nog intensieve begeleiding 
nodig hebben en waarbij een woning van (z)Onderdak mogelijk het hoogst haalbare 
niveau van zelfredzaamheid is. Bij deze keuze kunnen verschillende overwegingen 
een rol spelen. Zo kan een cliënt vanwege de aard van zijn problematiek niet geschikt 
zijn voor groepswonen, terwijl zelfstandig wonen met begeleiding te hoog gegrepen 
lijkt. Een traject bij (z)Onderdak vormt voor deze cliënt dan een goede 
tussenoplossing.  
 
Door enkele geïnterviewden wordt opgemerkt dat bij de selectie van cliënten in 
toenemende mate geselecteerd wordt op de doorstroommogelijkheden. Hierop wordt 
later in deze paragraaf nader ingegaan. 
 
Doorstroom 
Zoals aangegeven is een traject bij (z)Onderdak bedoeld als tussenstap tussen een 
verblijf in een opvangvoorziening (groepswonen, Beschermd Wonen, Sociaal Pension 
of een kliniek) en zelfstandig wonen, al dan niet met begeleiding. In het geval dat een 
cliënt van (z)Onderdak in een eenpersoon woning verblijft, kan de cliënt na afronding 
van het traject in deze woning blijven wonen. De woning wordt dan op zijn naam 
geschreven (‘omgeklapt’). Wanneer een cliënt in een tweepersoons woning woont, 
bestaat deze mogelijkheid niet. Een cliënt stroomt in dat geval uit naar een reguliere 
huurwoning. Ook is het mogelijk dat een cliënt uit een tweepersoons woning binnen 
het traject van (z)Onderdak eerst de overstap maakt naar een eenpersoons woning, om 
vervolgens uit te stromen, waarbij hij de woning op zijn eigen naam krijgt. Aan een 
traject bij (z)Onderdak is geen trajectduur gekoppeld. De duur van het traject is 
afhankelijk van de ontwikkeling en doorstroommogelijkheden van een cliënt. 
 
Het merendeel van de geïnterviewden merkt op dat de doorstroom van cliënten in de 
praktijk moeizaam verloopt. Voor veel cliënten in een (z)Onderdakwoning geldt dat ze 
al enkele jaren in deze woning verblijven. De betrokkenen noemen verschillende 
factoren die de doorstroom belemmeren. Ten eerste blijkt het uitstromen naar 
zelfstandig wonen in een reguliere huurwoning, al dan niet met begeleiding, voor een 
deel van de cliënten niet haalbaar te zijn, gezien de ernst van de problematiek. In het 
verlengde daarvan wordt opgemerkt dat de overgang van (z)Onderdak naar zelfstandig 
wonen voor veel cliënten een (te) grote drempel is. Binnen (z)Onderdak wonen 
cliënten nog redelijk beschermd, met name waar het gaat om hun financiën. Cliënten 
betalen een eigen bijdrage voor het wonen bij (z)Onderdak, waarvan alle vaste lasten 
voor de woning (huur, gas, licht) worden bekostigd. Wanneer een cliënt zelfstandig 
gaat wonen, moet hij dergelijke zaken zelf gaan regelen. Voor een deel van de cliënten 
vormt dit een (te) grote stap. Ook is de eigen bijdrage soms voordeliger dan het 
afzonderlijk betalen van de diverse vaste lasten, waardoor het voor cliënten financieel 
niet aantrekkelijk is om uit te stromen uit (z)Onderdak.  
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Daarnaast kunnen de financiën van een cliënt een praktische belemmering vormen bij 
uitstroom. Wanneer een cliënt veel schulden heeft en niet in aanmerking komt voor 
schuldsanering (bijvoorbeeld omdat de schulden niet stabiel zijn), is het lastig een 
reguliere huurwoning te krijgen. 
 
Uitstroom naar zelfstandig wonen 
Hoewel doorstroom naar een hogere trede op de woonladder voor een deel van de 
cliënten dus niet haalbaar blijkt, geldt voor een ander deel dat zij wél kunnen 
uitstromen naar zelfstandig wonen. In de meeste gevallen blijft de instelling die de 
woonbegeleiding voor deze cliënt heeft verzorgd na afronding/omklappen nog enige 
tijd bij de cliënt betrokken voor het bieden van ambulante woonbegeleiding. Diverse 
betrokkenen benadrukken het belang van deze vorm van nazorg. De overgang van 
(z)Onderdak naar zelfstandig wonen is groot, met name op het gebied van financiën. 
Het is van belang dat een cliënt voldoende begeleiding krijgt bij deze overgang. 
Verschillende geïnterviewden merken op dat een deel van de cliënten die uitstromen 
naar zelfstandig wonen de rest van hun leven enige vorm van ambulante begeleiding 
nodig zullen hebben. 
 
Uitstroom naar lagere trede op de woonladder 
Bij een klein deel van de cliënten wordt gaandeweg het traject duidelijk dat 
(z)Onderdak te hoog gegrepen is. Deze cliënten stromen uit c.q. gaan terug naar een 
24-uurvoorziening, bijvoorbeeld Beschermd Wonen of groepswonen. Enkele 
betrokkenen merken op dat deze stap soms lastig is, omdat cliënten de verworven 
vrijheden van (z)Onderdak niet gemakkelijk opgeven. Er zijn weinig middelen om 
deze mensen ertoe te bewegen de (z)Onderdakwoning te verlaten.  
 
Uitval 
Naast uitstroom richting zelfstandig wonen of uitstroom naar een lagere trede op de 
woonladder komt het incidenteel voor dat cliënten uitvallen. Redenen voor uitval zijn 
over het algemeen overlastproblemen, zorgmijdend gedrag, agressie of ernstige 
betalingsachterstanden. Door de betrokkenen van diverse instellingen wordt 
opgemerkt dat het uit huis zetten van een cliënt van (z)Onderdak een lastige, 
langdurige procedure is. Naast een mondeling en schriftelijke waarschuwing wordt de 
cliënt de mogelijkheid geboden om via een Laatste Kans-contract een uithuiszetting te 
voorkomen. Wanneer dit niet tot het gewenste resultaat leidt, wordt een gerechtelijke 
procedure gestart, waarbij de rechter beslist over de uithuiszetting van de cliënt. Dit 
komt een aantal keer per jaar voor. Mede door de uitvoerige procedure duurt het 
volgens betrokkenen vaak te lang voordat kan worden opgetreden tegen een cliënt die 
zich niet aan afspraken houdt.  
 
Sturen op doorstroom 
Gezien de moeizame doorstroom wordt door verschillende betrokkenen opgemerkt dat 
er zowel door de gemeente als door de instellingen en woonbegeleiders meer gestuurd 
moet worden op het stimuleren van doorstroom. Een deel van hen merkt op dat hierin 
momenteel al wel een verschuiving zichtbaar is. Enkele instellingen geven aan dat ze 
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de indruk hebben dat de gemeente bij het beoordelen van een aanvraag voor 
(z)Onderdak van cliënten in toenemende mate laat meewegen of een cliënt potentie 
heeft om door te stromen naar een hogere trede op de woonladder. Een betrokkene van 
de gemeente merkt op dat de sturing op doorstroom van de doelgroep MO binnen de 
gemeente inderdaad meer nadruk heeft gekregen, maar dat dit in de praktijk voor de 
selectie van cliënten van (z)Onderdak tot dusverre nog weinig consequenties heeft 
gehad. De verwachting is wel dat het stimuleren van doorstroom de komende tijd ook 
in de praktische uitvoering van (z)Onderdak zichtbaarder zal worden.  
 
Niet alleen vanuit de gemeente maar ook binnen de instellingen wordt in toenemende 
mate aandacht besteed aan het stimuleren van de doorstroom van cliënten. De 
betrokkenen van enkele instellingen merken op dat in de uitvoeringspraktijk een 
ontwikkeling gaande is, waarbij doelgerichter gewerkt wordt aan het vergroten van de 
zelfredzaamheid van de cliënt. In paragraaf 2.3 wordt hierop nader ingegaan.  
 
De houding van de betrokkenen ten aanzien van de nadruk op doorstroom van cliënten 
is ambivalent. Het merendeel van de respondenten is van mening dat het goed is om 
nadrukkelijk te sturen op het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënten en de 
doorstroom naar zelfstandig wonen zo veel mogelijk te stimuleren. Daarmee kan 
worden voorkomen dat er sprake is van ‘pappen en nathouden’ en kan worden 
voorkomen dat cliënten langer of intensiever zorg krijgen dan noodzakelijk is. Wel 
merken verschillende betrokkenen op dat er ruimte moet blijven bestaan voor 
langdurig verblijf in een (z)Onderdak-woning, aangezien voor een deel van de cliënten 
deze vorm van wonen het hoogst haalbare is. Voor de categorie mensen die goed  
gedijen bij deze vorm van begeleiding en voor wie zelfstandig wonen te hoog 
gegrepen is, zou een onbeperkt verblijf in een (z)Onderdakwoning mogelijk moeten 
blijven, zo geven deze betrokkenen aan.  
  
 
2.3 Zelfredzaamheid 
 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de wijze waarop binnen (z)Onderdak gewerkt 
wordt aan het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënten. Ook het gebruik van 
de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) komt daarbij aan de orde.  
 
Aanpak 
Zoals aangegeven in paragraaf 2.1 wordt door woonbegeleiders van de verschillende 
instellingen gewerkt met een behandelplan, begeleidingsplan of actieplan. Hierin 
worden op verschillende leefgebieden doelen geformuleerd waaraan de cliënt onder 
begeleiding van de woonbegeleider gaat werken. Uitgangspunt hierbij is het vergroten 
van de zelfredzaamheid van de cliënt. Door meerdere geïnterviewden wordt 
opgemerkt dat daarbij in toenemende mate aandacht wordt besteed aan het motiveren 
en stimuleren van cliënten om zo veel mogelijk zelf te doen. Bij het opstellen van het 
begeleidingsplan wordt uitgegaan van datgene wat de cliënt wél kan in plaats van de 
problemen van een cliënt. Op die manier wordt de cliënt gestimuleerd optimaal 
gebruik te maken van zijn eigen mogelijkheden en talenten.  
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Cultuuromslag 
De nadruk op de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van cliënten vraagt 
een andere houding van medewerkers, waarbij de nadruk minder ligt op het 
overnemen van taken van cliënten en meer op het ondersteunen en faciliteren van 
cliënten om taken zelf uit te voeren. Hoewel de meeste geïnterviewde 
woonbegeleiders aangeven dat zij deze ontwikkeling toejuichen, wordt door 
betrokkenen vanuit de gemeente en enkele teamleiders aangegeven dat hierin in de 
praktijk nog wel winst valt te behalen. Zij merken op dat op het niveau van 
cliëntmanagers en teamleiders al duidelijk een cultuuromslag heeft plaatsgevonden, 
maar dat dit nog niet bij alle instellingen in dezelfde mate terugkomt in de werkwijze 
van woonbegeleiders.  
 
De veranderende werkwijze vraagt niet alleen om een andere houding van de 
begeleiders, maar heeft ook consequenties voor cliënten. Vooral voor cliënten die al 
langere tijd in een woning van (z)Onderdak wonen en nu worden geconfronteerd met 
woonbegeleiders die een groter beroep doen op hun eigen verantwoordelijkheid is dit 
soms lastig.  
 
Financiën   
In de interviews zijn enkele onderwerpen aan de orde gekomen die van belang zijn 
c.q. een belemmering vormen voor het vergroten van de zelfredzaamheid van de 
cliënten. Eén van deze onderwerpen is financiën. Het merendeel van de cliënten bij 
(z)Onderdak heeft te kampen met financiële problemen. Ze hebben schulden en/of 
hebben moeite hun financiële situatie op orde te houden. Verschillende 
geïnterviewden geven aan dat het ondersteunen van cliënten bij het regelen van hun 
financiën verhoudingsgewijs een groot deel van de begeleidingstijd in beslag neemt. 
Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het contact met schuldeisers, het regelen van 
toeslagen en het contact met de Kredietbank Rotterdam.  
 
Een deel van de cliënten zit in budgetbeheer of onder beschermingsbewind bij de 
Kredietbank Rotterdam (KBR) of bij een (hulpverlenings)instelling. In het geval van 
beschermingsbewind is de cliënt zelf niet bevoegd zijn financiën te beheren: alle 
financiële zaken worden door de bewindvoerder overgenomen. Hoewel 
bewindvoering over het algemeen een niet-vrijwillige maatregel is, merken enkele 
betrokkenen op dat vrijwillig gekozen beschermingsbewind voor sommige cliënten 
uitkomst kan bieden. Het geeft cliënten rust wanneer hun financiën hen volledig uit 
handen worden genomen. Hierdoor ontstaat voor de cliënt en de woonbegeleider 
ruimte om te werken aan problemen op andere leefgebieden.  
 
Betalingsachterstanden eigen bijdrage 
Ondanks het feit dat de eigen bijdrage voor (z)Onderdak bij een deel van de cliënten 
via budgetbeheer of bewindvoering wordt betaald, geeft de gemeente aan dat 
achterstanden in het betalen van de eigen bijdrage voor (z)Onderdak regelmatig 
voorkomen. Bij woonbegeleiders is vaak niet bekend welke cliënten een 
betalingsachterstand hebben, waardoor het voor hen niet mogelijk is de cliënt hierop 
tijdig aan te spreken en te ondersteunen om de betalingsachterstand recht te zetten. 
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Om dit probleem het hoofd te bieden is onlangs gestart met een periodiek overleg 
tussen de gemeente en de instellingen om de cliënten met betalingsachterstand te 
bespreken. Op die manier kan de woonbegeleider tijdig op de hoogte worden gesteld 
over de achterstand van een cliënt en kan worden voorkomen dat 
betalingsachterstanden verder oplopen. Hoewel verschillende betrokkenen positief zijn 
over deze ontwikkeling, is deze overlegstructuur nog te kort geleden gestart om te 
kunnen oordelen over het verloop en de resultaten ervan.  
 
Voor een (z)Onderdakwoning kan overigens geen huurtoeslag worden aangevraagd, 
hetgeen er volgens enkele betrokkenen toe leidt dat de eigen bijdrage voor 
(z)Onderdak voor een deel van de cliënten moeilijk is op te brengen.  
 
Kostenbewust wonen 
De meeste instellingen geven aan dat zij in de begeleiding van de cliënten van 
(z)Onderdak expliciet aandacht besteden aan kostenbewust wonen. Dit gebeurt 
bijvoorbeeld door bij ieder huisbezoek de meterstanden in de woning te controleren en 
met de cliënt te bespreken op welke manier het energieverbruik verminderd kan 
worden. Volgens diverse betrokkenen is het daarbij lastig dat de kosten voor 
energieverbruik zijn opgenomen in de eigen bijdrage voor (z)Onderdak. Deze eigen 
bijdrage is altijd gelijk, ongeacht verbruik, waardoor de cliënten  geen inzicht krijgen 
in de kosten van verbruik en bovendien weinig stimulans ervaren om bewuster met 
energie om te gaan. Ter voorbereiding op zelfstandig wonen zou het zinvol zijn 
wanneer cliënten meer inzicht krijgen in deze kosten, zo wordt door de betrokkenen 
opgemerkt.  
 
Dagbesteding  
Ook dagbesteding vormt een belangrijk onderwerp bij de zelfredzaamheid en eigen 
verantwoordelijkheid van cliënten. Bij de woonbegeleiding wordt aandacht besteed 
aan het vinden c.q. behouden van deze dagbesteding, passend bij de mogelijkheden 
van de cliënt. Vaak gaat het hier om dagbesteding in de vorm van vrijwilligerswerk. 
Verschillende geïnterviewden merken op dat de huidige financiële crisis het vinden 
van betaalde vormen van dagbesteding bemoeilijkt. Ook vormt de geringe motivatie 
bij sommige cliënten een belemmerende factor bij het vinden van dagbesteding. 
 
Netwerk 
Ook het betrekken en versterken van het netwerk van de cliënt (familie, vrienden en 
buren) vormt een aandachtspunt bij het vergroten van de zelfredzaamheid. In de 
praktijk komt dit nog niet altijd goed van de grond. Hiervoor worden verschillende 
redenen genoemd. Ten eerste wordt opgemerkt dat cliënten van (z)Onderdak in veel 
gevallen een beperkt netwerk hebben. Ze hebben weinig contact met familie en 
vrienden. Het opbouwen van contact met buren verloopt vaak moeizaam, omdat de 
doelgroep van (z)Onderdak door buurtbewoners moeilijk geaccepteerd wordt, zo 
wordt door enkele betrokkenen opgemerkt. Bovendien is het investeren in het 
opbouwen van contact met buren volgens enkele geïnterviewden in sommige gevallen 
niet zinvol, omdat cliënten in een tweepersoons woning na afloop van het traject bij 
(z)Onderdak niet in de woning blijven wonen, maar verhuizen naar een andere buurt. 
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Wel geven verschillende woonbegeleiders aan dat zij de cliënten, op het moment dat 
zij een woning van (z)Onderdak betrekken, stimuleren om ten minste even kennis te 
maken met de buren - vaak samen met de woonbegeleider - zodat de buren bekend 
zijn met de cliënt en weten bij wie ze terecht kunnen met zorgsignalen of 
overlastklachten. 
 
Zelfredzaamheid-Matrix 
De medewerkers van de instellingen vullen eens per drie maanden voor alle cliënten 
de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) in. De ZRM is een instrument waarmee aan de 
hand van 11 leefgebieden de zelfredzaamheid van een cliënt in kaart kan worden 
gebracht. Bij een aantal instellingen komen de leefgebieden van de ZRM (vrijwel) 
overeen met de leefgebieden uit het behandelplan waar de woonbegeleiders mee 
werken. Eén van deze instellingen geeft aan dat zij het format van hun behandelplan 
hebben aangepast om daarmee beter aan te sluiten bij de ZRM. De leefgebieden van 
de ZRM zijn bij deze instellingen geïntegreerd in de werkwijze van de 
woonbegeleiders. Voor de andere instellingen geldt dat zij voor het invullen van de 
ZRM een vertaalslag moeten maken van hun eigen format naar het format van de 
ZRM. De teamleiders van twee van deze instellingen geven aan er momenteel wel 
gewerkt wordt aan een manier om de ZRM beter te integreren in de dagelijkse 
uitvoeringspraktijk. 
 
Bij het merendeel van de instellingen wordt de ZRM ingevuld door de woonbegeleider 
zelf, terwijl dit bij enkele instellingen door een zorgcoördinator of cliëntmanager 
wordt gedaan. Deze zorgcoördinator of cliëntmanager kan bij vragen de 
woonbegeleider raadplegen. Aan de hand van de score op de ZRM kan de betrokken 
trajectregisseur de voortgang van de cliënt monitoren. Indien (de ontwikkeling in) de 
ZRM-score hiertoe aanleiding geeft, bijvoorbeeld wanneer de voortgang stagneert, 
gaat de trajectregisseur hierover in gesprek met de zorgaanbieder. 
 
Verschillende geïnterviewden geven aan dat de ZRM een zinvol instrument is om de 
ontwikkeling van een cliënt in kaart te brengen. Wel wordt door een ruime 
meerderheid van de betrokkenen opgemerkt dat ze het instrument te cijfermatig 
vinden. De situatie van een cliënt laat zich volgens deze betrokkenen niet enkel in 
cijfers uitdrukken. Ook geven enkele geïnterviewden aan dat het instrument subjectief 
is en eenvoudig te manipuleren. Omdat woonbegeleiders graag resultaat willen zien 
van hun werk, kunnen ze geneigd zijn aanvankelijk lage scores in te vullen, waardoor 
het verschil tussen de beginscores en de latere scores positiever uitvalt. 
 
 
2.4 Deskundigheid woonbegeleiders  
 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de wijze waarop de uitvoering van de 
woonbegeleiding aan cliënten van (z)Onderdak is georganiseerd. Daarbij wordt 
aandacht besteed aan de samenstelling van de teams en de wijze waarop de 
woonbegeleiders worden aangestuurd. Ook komt aan de orde over welke 
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vaardigheden een woonbegeleider dient te beschikken voor het bieden van 
woonbegeleiding aan de doelgroep van (z)Onderdak.  
 
Samenstelling team  
De woonbegeleiding aan (z)Onderdak wordt over het algemeen uitgevoerd door 
woonbegeleiders met een HBO- of MBO-opleiding. Zij bieden vaak, naast 
woonbegeleiding aan cliënten van (z)Onderdak, ook andere vormen van ambulante 
woonbegeleiding. De caseload van de woonbegeleiders is bij de meeste instellingen 
circa 15 cliënten, waarbij zowel cliënten van (z)Onderdak als cliënten van andere 
vormen van woonbegeleiding zijn meegerekend.  
 
Bij één instelling wordt de woonbegeleiding aan een cliënt sinds kort door twee 
verschillende begeleiders uitgevoerd: een MBO-opgeleide begeleider biedt de 
praktische ondersteuning, terwijl een HBO-opgeleide begeleider verantwoordelijk is 
voor het werken aan de onderliggende doelen en het bewaken van de voortgang. 
Hiermee wil de instelling tegemoet komen aan de grote behoefte van cliënten aan 
praktische begeleiding. 
 
Voor de meeste instellingen geldt dat de woonbegeleiders samenwerken binnen één of 
enkele teams, die worden aangestuurd door een teamleider, werkbegeleider of 
coördinator. Bij één instelling wordt gewerkt met multidisciplinaire teams, waarin 
naast woonbegeleiders ook diverse andere disciplines (onder meer behandelaars, 
agogen en verpleegkundigen) vertegenwoordigd zijn. Wanneer bij één instelling 
meerdere teams actief zijn, zijn deze teams vaak ingedeeld naar wijk of 
postcodegebied, waardoor het mogelijk is in zekere mate wijkgericht te werken.   
 
Overleg en continuïteit 
Betrokkenen van de verschillende instellingen geven aan dat er periodiek overleg 
plaatsvindt tussen het team en de teamleider, werkbegeleider of coördinator om de 
voortgang van de cliënten te bespreken. Voor enkele instellingen geldt dat deze 
casuïstiekbesprekingen plaatsvinden zonder bijzijn van een teamleider. Deze teams 
functioneren zelfstandig en consulteren een teamleider alleen op het moment dat ze er 
als team niet uitkomen. Overigens wordt ook bij enkele instellingen waar de 
teamleider wél aanwezig is bij de besprekingen opgemerkt dat het van belang is dat de 
woonbegeleiders aanwezig zijn bij het bespreken van de cliënten. Hierdoor zijn 
woonbegeleiders beter op de hoogte van de ontwikkelingen bij elkaars cliënten, wat de 
overdracht van cliënten in geval van vakantie of ziekte vergemakkelijkt. Ook kunnen 
woonbegeleiders op deze manier gebruik maken van elkaars kennis en ervaring. 
  
De betrokkenen zijn over het algemeen positief over de wijze waarop begeleiding van 
woonbegeleiders momenteel is georganiseerd. Voor één instelling geldt dat de 
frequentie van deze overleggen en de intensiteit van de begeleiding van 
woonbegeleiders recentelijk is verhoogd. Volgens de betrokkenen is dit een positieve 
ontwikkeling. 
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Vaardigheden en kwaliteiten woonbegeleiders 
In de interviews is de betrokkenen ook gevraagd naar kwaliteiten en vaardigheden 
waarover een woonbegeleider dient te beschikken om goede begeleiding te kunnen 
bieden aan de cliënten van (z)Onderdak. Verschillende geïnterviewden geven ten 
eerste aan dat het van belang is dat een woonbegeleider voldoende kennis heeft over 
de problematiek van de doelgroep (vaak psychiatrie en/of verslaving) en bovendien 
ervaring heeft met het werken met de doelgroep. Een woonbegeleider dient daarnaast 
sociaal vaardig te zijn en te beschikken over voldoende inlevingsvermogen. Ook 
daadkracht, geduld, goede kennis van de sociale kaart en organisatorisch vermogen 
worden genoemd als belangrijke eigenschappen waarover een woonbegeleider moet 
beschikken. Enkele betrokkenen merken op dat, gezien de eisen die aan een 
woonbegeleider worden gesteld, voornamelijk wat oudere, ervaren woonbegeleiders 
geschikt zijn voor deze functie.  
 
 
2.5 Samenwerking 
 
Binnen het project (z)Onderdak wordt intensief samengewerkt tussen enerzijds de  
coördinatoren van (z)Onderdak van de gemeente Rotterdam en anderzijds de 
instellingen die de woonbegeleiding van (z)Onderdak verzorgen. In deze paragraaf 
wordt ingegaan op het verloop van deze samenwerking. Ook komen de samenwerking 
met andere instellingen (waaronder woningcorporaties en politie), de samenwerking 
met vrijwilligers en de contacten met buurtbewoners aan de orde. 
 
Samenwerking tussen instellingen en gemeente  
Het project (z)Onderdak wordt vanuit de gemeente Rotterdam gecoördineerd door een 
medewerker Huisvesting en een ketenregisseur Wonen en (z)Onderdak. Zij dragen 
onder meer zorg voor de huren van de huizen voor (z)Onderdak bij de betrokken 
woningcorporatie, de inrichting en het onderhoud van de woning, het innen van de 
eigen bijdragen van cliënten en de instroom en plaatsing van cliënten bij (z)Onderdak.   
 
De geïnterviewden geven aan dat het contact tussen de instellingen die de 
woonbegeleiding bieden en de coördinatoren van de gemeente over het algemeen goed 
verloopt. De betrokkenen van de instellingen ervaren het als prettig dat de beide 
coördinatoren vaste aanspreekpunten vormen voor alle vragen of problemen op het 
gebied van (z)Onderdak.  
 
Wel merken zowel de medewerkers van de gemeente als de betrokkenen van de 
instellingen op dat het, ondanks de korte lijnen, soms te lang duurt voordat signalen 
aan de andere partij worden doorgegeven. Zo is het bij woonbegeleiders vaak niet 
bekend wanneer er bij een cliënt sprake is van een betalingsachterstand, waardoor het 
niet goed mogelijk is de cliënt hierop tijdig aan te spreken en verergering van de 
achterstand te voorkomen. Andersom worden problemen in het begeleidingstraject, 
zoals zorgmijdend gedrag of overlastklachten, volgens betrokkenen van de gemeente 
soms pas gemeld als de situatie uit de hand dreigt te lopen.  
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Om het overbrengen van signalen in beide richtingen te verbeteren is, naast het 
overleg tussen de  instellingen en de betrokken trajectregisseurs over de voortgang van 
een cliënt, onlangs ook gestart met periodieke overleggen tussen de coördinator en de 
ketenregisseur (z)Onderdak enerzijds en vertegenwoordigers van de instellingen 
anderzijds. Zo wordt sinds enkele maanden eens per maand overlegd over betalingen, 
waarbij alle cliënten met een betalingsachterstand worden besproken. Ook vindt sinds 
kort een regelmatig terugkerend overleg plaats waarin problemen in de  begeleiding 
van cliënten met de gemeente worden besproken.  Deze ontwikkeling wordt door de 
betrokkenen positief beoordeeld. 
 
Samenwerking met overige organisaties 
Naast samenwerking tussen de gemeente en de zorginstellingen onderling werken de 
gemeente en de instellingen ook samen met diverse andere partijen. Het gaat daarbij 
onder meer om woningcorporaties, politie, buurtcentra, de Kredietbank en de 
voedselbank. De instellingen zijn over het algemeen positief over het verloop van deze 
samenwerking. Wel merken enkele betrokken op dat het verloop van de 
samenwerking sterk afhangt van de inzet van individuele personen.  
 
Verschillende instellingen geven aan dat ze goed contact hebben met wijkagenten. 
Deze wijkagenten nemen bijvoorbeeld contact op met de instellingen bij zorgsignalen 
of klachten over de cliënt, houden op verzoek van een woonbegeleider extra toezicht 
op een cliënt of begeleiden een instelling indien nodig bij het uitzetten van een cliënt.  
 
Enkele woonbegeleiders geven daarnaast aan dat ze intensief samenwerken met de 
Kredietbank, aangezien een groot deel van cliënten van (z)Onderdak hiervan 
begeleiding ontvangt. Over de samenwerking met de Kredietbank oordelen de 
woonbegeleiders wisselend. Enkele woonbegeleiders merken op dat ze bij de 
Kredietbank geen vast aanspreekpunt hebben, waardoor het lastig is een goede ingang 
te vinden en de benodigde informatie snel te krijgen.  
 
Inzet van vrijwilligers 
Enkele instellingen maken gebruik van vrijwilligers voor het ondersteunen van 
cliënten bijvoorbeeld als sportmaatje, wandelmaatje of ondersteuning bij financiële 
administratie. Verschillende betrokkenen merken op dat de mogelijkheden voor het 
inzetten van vrijwilligers bij de doelgroep van (z)Onderdak beperkt zijn, gezien de 
ernst van de problematiek. Voor sommige instellingen is dit reden om geen beroep te 
doen op vrijwilligers. 
 
Contact met buurtbewoners 
Het contact tussen de cliënten van (z)Onderdak en hun buurtbewoners is volgens 
betrokkenen vaak minimaal. Hoewel verschillende woonbegeleiders aangeven dat zij 
cliënten wel stimuleren in het leggen van contact met buurtbewoners en het deelnemen 
aan buurtactiviteiten, zijn cliënten hierin vaak erg terughoudend. Ook hier wordt de 
ernst van de problematiek als voornaamste oorzaak genoemd. Het contact tussen 
cliënten en woonbegeleiders enerzijds en buurtbewoners anderzijds blijft vaak beperkt 
tot het uiten van overlastklachten of zorgsignalen door buurtbewoners. 
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3. ERVARINGEN EN RESULTATEN CLIËNTEN 
 
 
 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de ontwikkelingen in de zelfredzaamheid van de 
cliënten van de ambulante woonbegeleiding. Om hiervan een beeld te krijgen zijn uit 
E-vita gegevens opgevraagd over de cliënten. In E-vita staan de gegevens van alle 
cliënten die een traject volgen in het kader van maatschappelijke opvang of OGGZ. 
Naast achtergrondkenmerken en het type voorziening waarmee men contact heeft, 
wordt tevens de score op de Zelfredzaamheid-matrix (ZRM) bijgehouden. Om de 
ontwikkelingen in de zelfredzaamheid van de cliënten  in kaart te brengen hebben wij 
de scores op de ZRM bij de start van de ambulante woonbegeleiding afgezet tegen de 
scores na een half jaar, één jaar en na anderhalf jaar. Cliënten die korter dan een half 
jaar begeleiding hebben ontvangen zijn niet meegenomen in de analyses. Aangezien 
de instellingen begin 2012 zijn begonnen met het invullen van de complete ZRM, is 
voor de cliënten die voor 2012 zijn ingestroomd in de ambulante woonbegeleiding de 
eerste score op de ZRM in 2012 als startscore meegenomen.    
 
Om een beeld te krijgen van de mening van de cliënten over de begeleiding die ze 
ontvangen, is met 32 van hen een interview gehouden. De resultaten van deze 
interviews worden als aanvulling op de ontwikkelingen van de ZRM weergegeven. 
Het gaat hierbij om 21 huidige cliënten, zeven cliënten waarbij de woning inmiddels is 
omgeklapt (op naam van de cliënt zelf staat) en vier cliënten die voortijdig (negatief) 
zijn uitgestroomd. In de interviews is ingegaan op de volgende onderwerpen: 
huisvesting; sociaal netwerk; financiën; dagbesteding en maatschappelijke 
participatie; middelengebruik; en justitie. Er bestaan geen tot nauwelijks verschillen 
tussen de huidige cliënten, de inmiddels 'omgeklapte' cliënten en de voortijdig 
uitgestroomde cliënten.  
 
Achtergrondkenmerken 
In totaal zijn 488 cliënten uit E-vita in de analyses meegenomen. Het merendeel (88%) 
is man (tabel 3.1).  Bijna de helft (47%) behoort tot de leeftijdscategorie 35 tot 50 jaar, 
terwijl 2% 65 jaar of ouder is. De gemiddelde leeftijd ligt op 48 jaar. 
 

Tabel 3.1 Leeftijd en geslacht cliënten 
Geslacht n %
Man 431 88
Vrouw 57 12
Totaal 488 100

 
Leeftijd 
25 – 35 jaar 50 10
35 – 50 jaar 230 47
50 – 65 jaar 197 40
65 jaar of ouder 11 2

Totaal 488 100
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De leeftijd van de 32 geïnterviewde cliënten loopt uiteen van 29 tot en met 64 jaar. 
Het grootste deel (17) behoort tot de leeftijdscategorie 35-50 jaar, terwijl 14 in de 
leeftijdscategorie 50-65 jaar vallen. Verder betreft het 26 mannen en zes vrouwen, is 
het merendeel alleenstaand (24) en hebben 17 deelnemers kinderen. De geïnterviewde 
cliënten vormen een redelijk goede afspiegeling van de cliënten die in E-vita zitten. 
 
  
3.1 Huisvesting  
 
Bij de startmeting ligt de gemiddelde ZRM-score op het domein huisvesting voor alle 
cliënten op 3,8, na een half jaar ambulante woonbegeleiding is deze score gestegen 
naar 3,9 (tabel 3.2). Vervolgens is de score stabiel: zowel na een jaar als na anderhalf 
jaar begeleiding ligt de gemiddelde score nog steeds op 3,9. Bij de drie afzonderlijke 
groepen cliënten is de score eveneens toegenomen na de startmeting. De cliënten met 
anderhalf jaar begeleiding laten tussen een half jaar en anderhalf jaar een verdere 
verbetering zien.  
 
Tabel 3.2 Ontwikkeling ZRM-score huisvesting 
 Start

begeleiding 
Na ½ jaar

begeleiding 
Na 1 jaar

begeleiding 
Na 1½ jaar 
begeleiding 

Score N Score N Score N Score N 
Cliënten met ½ jaar 
begeleiding 

3,8 83 4,0+ 83 Nvt Nvt Nvt  Nvt  

Cliënten met 1 jaar begeleiding 3,9 153 3,9 153 4,0+ 153 Nvt  Nvt  
Cliënten met 1½ jaar 
begeleiding 

3,7 252 3,8 252 3,9+ 252 3,9+,++ 252 

Totaal 3,8 488 3,9+ 488 3,9+ 405 3,9+ 252 
Nvt = niet van toepassing. 
+ Significante stijging ten opzichte van startmeting, p < 0,05. 
++ Significante stijging ten opzichte meting na ½ jaar, p < 0,05. 

 
Van de 32 geïnterviewde cliënten leefden 12 op straat en/of maakten gebruik van de 
nachtopvang voordat ze in een (z)Onderdakwoning zijn gaan wonen, terwijl vier in 
een sociaal pension verbleven en eveneens vier van een andere vorm van begeleid 
wonen gebruik  maakten. Van de overige 12 respondenten hadden vier een eigen 
(huur)woning, woonden eveneens vier op kamers, woonden drie bij hun ouders of 
familie en verbleef één respondent in detentie.     
 
Op twee na, zijn alle deelnemers tevreden met hun huidige woonsituatie: ze zijn 
tevreden over de ruimte die ze hebben en vinden dat ze in een prettige buurt wonen 
met diverse voorzieningen. Zeven cliënten klagen overigens over het achterstallig 
onderhoud van de woning. Tien respondenten (behorende tot de groep van 21 huidige 
cliënten) geven aan dat ze op termijn graag de woning op hun eigen naam zouden 
willen hebben of een andere zelfstandige woning zouden willen krijgen. Daarentegen 
willen drie cliënten niet dat de woning wordt ‘omgeklapt’, omdat ze dan meer huur 
moeten betalen. Ze betalen nu een vast bedrag per maand inclusief energiekosten en 
dergelijke. Wanneer de woning op hun eigen naam komt te staan zullen de kosten per 
maand waarschijnlijk hoger worden.  
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De twee deelnemers die niet tevreden zijn over hun huidige woonsituatie wonen 
beiden in een tweepersoons (z)Onderdakwoning. Aangezien ze niet goed met hun 
huisgenoot kunnen opschieten zouden ze beiden liever een woning voor zichzelf 
hebben. In totaal wonen zeven geïnterviewden in een tweepersoons woning. Bij drie 
van hen verloopt het contact met hun huisgenoot prima, terwijl twee een redelijk 
contact hebben met hun huisgenoot. 
 
Dagelijks leven 
Het domein activiteiten dagelijks leven betreft de mate waarin een cliënt zichzelf kan 
redden bij het uitvoeren van activiteiten van het dagelijkse leven. Het gaat hierbij 
zowel om basale vaardigheden om voor zichzelf te zorgen, zoals eten, wassen en 
aankleden, als om meer complexe vaardigheden zoals het organiseren van het 
huishouden en het zorgen voor anderen. Er hebben zich op dit domein geen 
ontwikkelingen voorgedaan: zowel bij de startmeting als bij de meting na anderhalf 
jaar bedraagt de gemiddelde ZRM-score 3,7. Dit wil zeggen dat de cliënt in staat is te 
voorzien in alle basisbehoeften van het dagelijkse leven. Er kunnen zich wel 
ondergeschikte problemen voordoen zoals slordig en chaotisch zijn.    
 
Tabel 3.3 Ontwikkeling ZRM-score activiteiten dagelijks leven 

 Start
begeleiding 

Na ½ jaar
begeleiding 

Na 1 jaar
begeleiding 

Na 1½ jaar 
begeleiding 

Score N Score N Score N Score N 
Cliënten met ½ jaar 
begeleiding 

3,7 83 3,8 83 Nvt Nvt  Nvt  Nvt  

Cliënten met 1 jaar begeleiding 3,7 153 3,7 153 3,7 153 Nvt  Nvt  
Cliënten met 1½ jaar 
begeleiding 

3,7 252 3,7 252 3,7 252 3,7 252 

Totaal 3,7 488 3,7 488 3,7 405 3,7 252 
Nvt = niet van toepassing. 

 
 
3.2 Sociaal netwerk 
 
Bij het domein sociaal netwerk gaat het er om of de cliënt voldoende in staat is om de 
voor hem juiste personen om zich heen te verzamelen, die hem kunnen steunen en 
begeleiden in zijn groei en ontwikkeling. Uit de ZRM-scores blijkt dat zich hierin 
nauwelijks veranderingen hebben voorgedaan gedurende de begeleiding. Bij de 
startmeting ligt de gemiddelde score op 3,3 (tabel 3.4). Dit geldt ook voor de score na 
een half jaar begeleiding, terwijl na een jaar en anderhalf jaar begeleiding de 
gemiddelde score 3,4 bedraagt.  
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Tabel 3.4 Ontwikkeling ZRM-score sociaal netwerk 
 Start

begeleiding 
Na ½ jaar

begeleiding 
Na 1 jaar

begeleiding 
Na 1½ jaar 
begeleiding 

Score N Score N Score N Score N 
Cliënten met ½ jaar 
begeleiding 

3,3 83 3,3 83 Nvt Nvt Nvt  Nvt  

Cliënten met 1 jaar begeleiding 3,2 153 3,3 153 3,3 153 Nvt  Nvt  
Cliënten met 1½ jaar 
begeleiding 

3,4 252 3,4 252 3,4 252 3,4 252 

Totaal 3,3 488 3,3 488 3,4 405 3,4 252 
Nvt = niet van toepassing. 

 
Het merendeel (26) van de geïnterviewde cliënten heeft regelmatig tot veel contact 
met hun familie, vrienden en/of kennissen, terwijl 21 respondenten regelmatig tot veel 
contact hebben met omwonenden c.q. mensen uit de buurt. Het contact met anderen is 
bij de helft (16) van de geïnterviewden veranderd sinds ze gebruik maken van 
ambulante woonbegeleiding. Bij tien van hen is het contact verbeterd. Als 
belangrijkste reden noemen de meesten dat ze nu een huis hebben waar ze mensen 
kunnen uitnodigen. Zes deelnemers geven aan dat ze minder contacten hebben, omdat 
ze niet meer in “het wereldje” zitten of omdat ze in een andere buurt zijn gaan wonen 
waar ze (nog) niet zoveel mensen kennen. De cliënten is tevens gevraagd of er mensen 
zijn waar ze bewust geen contact meer mee hebben. Voor negen respondenten blijkt 
dit inderdaad het geval te zijn. Het gaat dan met name om mensen die ze kennen uit 
hun dak- en thuisloze en/of verslaafde periode.   
 
 
3.3 Financiën 
 
De gemiddelde ZRM-score op het domein financiën ligt bij de startmeting op 2,9 
(tabel 3.5). Na een half jaar begeleiding is deze score gestegen naar 3,0, terwijl daarna 
de score stabiliseert. Zowel na één jaar als na anderhalf jaar begeleiding ligt de score 
nog steeds op 3,0. Een score van 3,0 op het domein financiën wil zeggen dat de cliënt 
voldoende inkomsten heeft om in de basisbehoeften te voorzien. Mocht er sprake zijn 
van schulden dan zijn deze tenminste stabiel en/of is er sprake van bewindvoering of 
inkomensbeheer.    
 
Tabel 3.5 Ontwikkeling ZRM-score financiën 
 Start

begeleiding 
Na ½ jaar

begeleiding 
Na 1 jaar

begeleiding 
Na 1½ jaar 
begeleiding 

Score N Score N Score N Score N 
Cliënten met ½ jaar 
begeleiding 

2,8 83 2,9 83 Nvt Nvt Nvt  Nvt  

Cliënten met 1 jaar begeleiding 2,9 153 3,0 153 3,1+ 153 Nvt  Nvt  
Cliënten met 1½ jaar 
begeleiding 

3,0 252 3,0 252 3,0 252 3,0 252 

Totaal 2,9 488 3,0+ 488 3,0+ 405 3,0 252 

Nvt = niet van toepassing. 
+ Significante stijging ten opzichte van startmeting, p < 0,05. 
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Het merendeel (26) van de geïnterviewde cliënten ontvangt een bijstandsuitkering, 
terwijl vijf in loondienst zijn en één een WAO-uitkering krijgt. Bijna alle (30) 
deelnemers hadden schulden voordat ze gebruik maakten van de ambulante 
woonbegeleiding. Bij 23 van hen zijn de schulden inmiddels afgenomen, bij drie gelijk 
gebleven, terwijl bij vier cliënten de schulden zijn gestegen. Redenen voor de stijging 
van de schulden zijn onder meer dat de inschrijving bij de kredietbank nog niet is 
gelukt en dat gedurende het traject steeds meer schulden naar voren kwamen.  Tot slot 
zitten 19 respondenten momenteel in een schuldhulpverleningstraject. Alle 19 zijn in 
dit traject gekomen met hulp van de woonbegeleider.  
 
Kostenbewust leven 
Eén van de taken van de woonbegeleiders is dat zij de cliënten moeten stimuleren om 
zo kostenbewust mogelijk te wonen c.q. te leven. Dit kan de woonbegeleider 
bijvoorbeeld doen door te letten op het energieverbruik van de cliënt en indien nodig 
de cliënt hier op aan te spreken. De deelnemers is gevraagd of hun woonbegeleider 
aandacht besteed aan kostenbewust wonen. Ongeveer een derde van de cliënten (11) 
zegt dat dit inderdaad gebeurt: ze krijgen met name tips over hoe ze zo goedkoop 
mogelijk boodschappen kunnen doen en/of ze worden geadviseerd om te gaan sparen. 
Van de overige 21 cliënten geven 18 aan dat hun begeleider hierover nooit met hen 
heeft gesproken, terwijl drie zeggen dat ze dat uit zichzelf al doen en dat het dus niet 
nodig is om hier aandacht aan te besteden.  
 
 
3.4 Dagbesteding en maatschappelijke participatie 
 
De gemiddelde ZRM-score op het domein dagbesteding ligt bij alle vier de metingen 
op 2,7 (tabel 3.7). Bij het domein dagbesteding gaat het om de vraag of een cliënt in 
staat is en bereid is een bepaalde vorm van dagbesteding voor zichzelf te organiseren 
of te accepteren. Een score van drie betekent dat een cliënt een laagdrempelige vorm 
van dagbesteding heeft.   
 
Tabel 3.6 Ontwikkeling ZRM-score dagbesteding 

 Start
begeleiding 

Na ½ jaar
begeleiding 

Na 1 jaar
begeleiding 

Na 1½ jaar 
begeleiding 

Score N Score N Score N Score N 
Cliënten met ½ jaar 
begeleiding 

2,8 83 2,9 83 Nvt Nvt  Nvt  Nvt  

Cliënten met 1 jaar begeleiding 2,8 153 2,8 153 2,7 153 Nvt  Nvt  
Cliënten met 1½ jaar 
begeleiding 

2,7 252 2,7 252 2,6 252 2,7 252 

Totaal 2,7 488 2,7 488 2,7 405 2,7 252 
Nvt = niet van toepassing. 

 
Bij het merendeel (27) van de geïnterviewde cliënten is het doen van het huishouden 
de belangrijkste dagelijkse activiteit. Daarnaast doen 13 respondenten vrij-
willigerswerk, hebben vijf een betaalde baan en één respondent werkt in een sociale 
werkplaats. Het (vrijwilligers)werk is veelal geregeld door of met behulp van de 
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woonbegeleider.  Van de vijf cliënten die momenteel betaald werk hebben, betreft het 
drie huidige cliënten, één cliënt die bezig is met omklappen en één cliënt die  
voortijdig is uitgevallen. 
 
Maatschappelijke participatie 
Bij de startmeting ligt de gemiddelde ZRM-score op het domein maatschappelijke 
participatie op 3,0. Na een jaar ambulante woonbegeleiding is deze score gedaald naar 
2,9 (tabel 3.7). Vervolgens is de score stabiel; na anderhalf jaar begeleiding ligt de 
gemiddelde score nog steeds op 2,9.  
 
Tabel 3.7 Ontwikkeling ZRM-score maatschappelijke participatie 
 Start

begeleiding 
Na ½ jaar

begeleiding 
Na 1 jaar

begeleiding 
Na 1½ jaar 
begeleiding 

Score N Score N Score N Score N 
Cliënten met ½ jaar 
begeleiding 

3,1 83 3,2 83 Nvt Nvt Nvt  Nvt  

Cliënten met 1 jaar begeleiding 3,0 153 3,0 153 3,0 153 Nvt  Nvt  
Cliënten met 1½ jaar 
begeleiding 

3,1 252 3,1 252 2,9-,-- 252 2,9-,-- 252 

Totaal 3,0 488 3,1 488 2,9-,-- 405 2,9-,-- 252 
Nvt = niet van toepassing. 
- Significante daling ten opzichte van met startmeting, p < 0,05. 
-- Significante daling ten opzichte van meting na ½ jaar, p < 0,05. 
 

Bij het domein maatschappelijke participatie gaat het bijvoorbeeld om het lid zijn van 
een sportvereniging, culturele vereniging of kerk of iets dergelijks. Een paar van de 32 
geïnterviewde cliënten geven aan inderdaad van een dergelijke vereniging lid te zijn. 
Zo zijn drie cliënten lid van een sportvereniging, één van een kerk en eveneens één 
van een politieke partij. De overige deelnemers zijn nergens lid van. 
 
 
3.5 Middelengebruik 
 
Het domein middelengebruik laat op de ZRM-score geen ontwikkelingen zien sinds de 
start van de woonbegeleiding: bij alle metingen ligt de gemiddelde score op 3,7 (tabel 
3.8). Een score van vier op het domein middelengebruik wil zeggen dat de cliënt 
gedurende de afgelopen zes maanden heeft gebruikt, maar dat er geen sprake is van 
sociale, werkgerelateerde, emotionele of fysieke problemen ten gevolge van het 
gebruik. 
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Tabel 3.8 Ontwikkeling ZRM-score verslaving 
 Start

begeleiding 
Na ½ jaar

begeleiding 
Na 1 jaar

begeleiding 
Na 1½ jaar 
begeleiding 

Score N Score N Score N Score N 
Cliënten met ½ jaar 
begeleiding 

3,8 83 3,8 83 Nvt Nvt  Nvt  Nvt  

Cliënten met 1 jaar begeleiding 3,8 153 3,7 153 3,7 153 Nvt  Nvt  
Cliënten met 1½ jaar 
begeleiding 

3,6 252 3,6 252 3,7 252 3,7 252 

Totaal 3,7 488 3,7 488 3,7 405 3,7 252 
Nvt = niet van toepassing. 

 
De helft (16) van de geïnterviewde cliënten gebruikt regelmatig (minimaal drie dagen 
per week) middelen. Het gaat dan met name om cannabis (11) en in mindere mate om 
alcohol (3), heroïne (3) of cocaïne (3). Een derde (10) geeft aan dat ze al waren 
gestopt met het gebruik van middelen voordat ze instroomden in de ambulante 
woonbegeleiding. De helft (8) van de cliënten die nu nog regelmatig middelen 
gebruiken, is wel minder gaan gebruiken. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de 
gezondheid en minder geld te besteden te hebben.     
 
 
3.6 Politie en justitiecontacten 
 
Bij de start van de woonbegeleiding ligt de gemiddelde ZRM-score op het domein 
justitie op 4,0. Dit betekent dat de cliënten zelden contact met politie of justitie 
hebben. Er hebben zich geen significante ontwikkelingen voorgedaan op dit domein.   
 
Tabel 3.9 Ontwikkeling ZRM-score justitie 
 Start

begeleiding 
Na ½ jaar

begeleiding 
Na 1 jaar

begeleiding 
Na 1½ jaar 
begeleiding 

Score N Score N Score N Score N 
Cliënten met ½ jaar 
begeleiding 

3,9 83 4,0 83 Nvt Nvt  Nvt  Nvt  

Cliënten met 1 jaar begeleiding 4,2 153 4,3 153 4,3 153 Nvt  Nvt  
Cliënten met 1½ jaar 
begeleiding 

4,0 252 4,1 252 4,0 252 4,0 252 

Totaal 4,0 488 4,1 488 4,1 405 4,0 252 

Nvt = niet van toepassing. 
 
Zes van de 32 geïnterviewde cliënten zijn sinds ze gebruik maken van de ambulante 
woonbegeleiding wel eens in aanraking gekomen met politie en/of justitie. Het gaat 
met name om boetes voor verkeersovertredingen (zwartrijden, door rood rijden en 
parkeerboetes). Achttien deelnemers zeggen dat het aantal politie- en justitiecontacten 
is veranderd sinds ze gebruik maken van ambulante woonbegeleiding. Bij alle achttien 
is het contact verminderd. Als belangrijkste reden wordt genoemd dat ze nu een huis 
hebben waardoor ze veel minder op straat zwerven, hetgeen in hun daklozenperiode 
wel het geval was. 
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3.7 Algemeen oordeel 
 
Ter afsluiting van het gesprek is de cliënten gevraagd hun oordeel te geven over de 
ambulante woonbegeleiding. Uit tabel 3.10 blijkt dat men in het algemeen (zeer) 
tevreden is over de ambulante woonbegeleiding. Zo geven 25 respondenten aan dat ze 
(zeer) tevreden zijn over de kwaliteit van de begeleiding, 24 over de intensiteit van de 
begeleiding en 23 over de mogelijkheid om uit te stromen naar een zelfstandige 
woning. Ongeveer de helft (17) van de deelnemers is niet echt tevreden over de 
contacten met buurtbewoners (12 noch tevreden noch ontevreden; 3 ontevreden; 2 
zeer ontevreden). De voornaamste reden hiervoor is dat men nauwelijks contact heeft 
met de buren.  
 

Tabel 3.10 Tevredenheid over verschillende aspecten van de 
woonbegeleiding (N=32) 

 Aantal 
(zeer) tevreden 

De kwaliteit van de begeleiding 25
De intensiteit van de begeleiding 24
Het contact met buurtbewoners 15
De mogelijkheden voor dagbesteding 16
De mogelijkheid om uit te stromen naar een 
zelfstandige woning (‘omklappen’) 

23

 
Bijna alle geïnterviewde cliënten (30) zijn van mening dat het beter met ze gaat sinds 
ze gebruik maken van de ambulante woonbegeleiding. Met name het feit dat ze nu een 
eigen huis hebben speelt hierbij een belangrijke rol. Bijna de helft (15) van de 
respondenten geeft aan dat de verbeteringen voor een groot deel te danken zijn aan 
hun eigen inzet. De begeleiding heeft hierin volgens hen een geringe(re) rol gespeeld.  
 
Verbeterpunten 
Het merendeel (25) van de geïnterviewden is tevreden over de begeleiding die ze 
ontvangen of hebben ontvangen. Wel worden enkele verbeterpunten genoemd. Zo 
merken enkele cliënten op dat het van belang is om oudere, meer ervaren 
woonbegeleiders in te zetten. Daarnaast zijn enkele deelnemers van mening dat er 
meer continuïteit zou moeten zijn in de begeleiders. Ook geven verschillende 
deelnemers aan dat de woonbegeleiding (nog) meer gericht moet worden op 
zelfstandig wonen, dat er beter gelet moet worden op een goede match bij het plaatsen 
van cliënten in een tweepersoons woningen en dat de communicatie tussen de 
instellingen en de gemeente verbeterd zou moeten worden. Tot slot merken enkele 
cliënt op dat niet alleen de cliënt zich aan gemaakte afspraken moet houden, maar dat 
dat ook voor de woonbegeleiders moet gelden.  
 



Conclusies  27 

4. CONCLUSIES 
 
 
 

In dit hoofdstuk worden de conclusies besproken van de evaluatie van de ambulante 
woonbegeleiding (z)Onderdak. De evaluatie is uitgevoerd door bureau INTRAVAL in 
opdracht van de gemeente Rotterdam. Voor het onderzoek zijn diverse documenten 
bestudeerd, gesprekken gevoerd met betrokkenen, registratiegegevens geanalyseerd en 
interviews gehouden met 32 (oud)cliënten van (z)Onderdak. De conclusies worden 
hieronder puntsgewijs weergegeven aan de hand van de vooraf geformuleerde 
onderzoeksvragen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de succesfactoren en leer-
punten. 
 
 
4.1 Doelgroep en aanbod 
 
- Wat verstaan de aanbieders onder het product ambulante woonbegeleiding? En 

wat leveren zij?  
- Is er behoefte aan een gradatie (licht, midden, zwaar) van het product? 

 
Doelgroep 
• De ambulante woonbegeleiding (z)Onderdak is bedoeld voor voormalig dak- en 

thuislozen die in staat zijn om in redelijke mate zelfstandig te wonen en 
gemotiveerd zijn om mee te werken aan een begeleidingstraject om hun situatie te 
verbeteren.  

• De problematiek van de doelgroep bestaat voornamelijk uit verslavingsproblemen 
en/of psychische of psychiatrische problemen. De groep cliënten met 
psychiatrische problemen is de afgelopen jaren toegenomen. 

 
Aanbod 
• Cliënten van (z)Onderdak worden over het algemeen eens per week bezocht door 

een woonbegeleider. Het aantal begeleidingsuren per cliënt varieert, maar is 
minimaal twee uur per week. 

• Bij de woonbegeleiding wordt gewerkt aan de hand van een behandelplan, 
begeleidingsplan of actieplan, waarin per leefgebieden doelen zijn geformuleerd 
waaraan de cliënt onder begeleiding van de woonbegeleider gaat werken. 

• De mate van zelfstandigheid verschilt sterk per cliënt. Sommige cliënten hebben 
intensieve begeleiding nodig om ‘zelfstandig’ in een (z)Onderdakwoning te kunnen 
wonen. De behoefte aan begeleiding van een cliënt fluctueert bovendien gedurende 
het traject. Het is daarom van belang maatwerk te kunnen bieden. De huidige vorm 
van financiering maakt dit ook mogelijk. 
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4.2  Uitvoering 
 
- Hoe verloopt de uitvoering? 
- Waar lopen de aanbieders van ambulante woonbegeleiding tegenaan?  
- Welke eisen worden gesteld aan een woonbegeleider? 
- Wat vinden de klanten van dit product? Is er voldoende prikkel tot door- en 

uitstroom? En is er voldoende prikkel tot kostenbewust wonen? 
 
Doorstroom 
• De doorstroom van cliënten van (z)Onderdak naar zelfstandig wonen verloopt 

moeizaam. Veel cliënten verblijven jarenlang in een woning. Voor een deel van de 
cliënten blijkt zelfstandig wonen in een reguliere huurwoning, al dan niet met 
begeleiding, gezien de ernst van de problematiek te hoog gegrepen. Hierdoor 
stagneert de doorstroom. Ook is er onvoldoende stimulans voor cliënten om uit te 
stromen naar zelfstandig wonen. 

• De overgang van (z)Onderdak naar zelfstandig wonen is groot, met name op het 
gebied van financiën. Mede hierdoor is goede nazorg van groot belang. Een deel 
van de cliënten zal ook na uitstroom uit (z)Onderdak de rest van hun leven enige 
vorm van ambulante begeleiding nodig hebben. 

• De gemeente en de instellingen zouden volgens de betrokkenen meer moeten 
sturen op het stimuleren van doorstroom om daarmee te voorkomen dat cliënten 
onnodig lang in een (z)Onderdakwoning verblijven. De afgelopen periode heeft 
hierin al een verschuiving plaatsgevonden. De gemeente selecteert nieuwe cliënten 
nadrukkelijker op doorstroommogelijkheden, terwijl instellingen doelgerichter 
werken aan het vergroten van zelfredzaamheid. 

• Volgens sommige betrokkenen moet er enerzijds meer gestuurd worden op 
doorstroom, maar moet daarnaast ruimte blijven bestaan voor langdurig verblijf bij 
(z)Onderdak voor de categorie cliënten die goed gedijt bij deze vorm van 
begeleiding. 

 
Negatieve uitstroom 
• Voor sommige cliënten blijkt (z)Onderdak te hoog gegrepen. Zij stromen uit naar 

een lagere trede op de woonladder (bijvoorbeeld naar een 24-uursvoorziening). In 
de praktijk verloopt dit soms moeizaam, omdat een cliënt zijn verworven vrijheden 
in (z)Onderdak niet gemakkelijk opgeeft. Hierdoor komt het voor dat cliënten met 
zeer geringe doorgroeimogelijkheden jarenlang in een (z)Onderdakwoning 
verblijven. 

• Bij overlastproblemen, zorgmijdend gedrag, agressie of ernstige betalings-
achterstanden kan een cliënt uit zijn (z)Onderdakwoning worden gezet. Gezien de 
langdurige procedure die hierbij wordt gevolgd, duurt het in de praktijk lang 
voordat een cliënt zijn woning daadwerkelijk moet verlaten. 

 
Zelfredzaamheid 
• In de begeleiding van cliënten wordt in toenemende mate aandacht besteed aan het 

motiveren en stimuleren van cliënten om zoveel mogelijk zelf te doen. Deze 
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nadruk op de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van cliënten vraagt 
een andere houding van medewerkers en cliënten. Voor sommige medewerkers en 
cliënten is dit (nog) lastig. 

• Het merendeel van de cliënten heeft te maken met financiële problemen, hetgeen 
een grote belemmering vormt voor hun zelfredzaamheid. Deze problemen nemen 
verhoudingsgewijs veel tijd van woonbegeleiders in beslag. Een vorm van 
(vrijwillig gekozen) bewindvoering, waarbij de financiën van een cliënt hem 
volledig uit handen wordt genomen, kan voor een deel van de cliënten uitkomst 
bieden. Wel wordt de zelfredzaamheid van een cliënt bij zijn financiën met deze 
maatregel eerder kleiner dan groter.  

• De meeste betrokkenen vinden de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) een zinvol 
instrument om de ontwikkeling van een cliënt in kaart te brengen. Wel wordt 
daarbij als kanttekening geplaatst dat het instrument te cijfermatig is: de situatie 
van de cliënt laat zich niet enkel in cijfers uitdrukken.  

 
Samenwerking 
• Het contact tussen de instellingen die de woonbegeleiding bieden en de 

coördinatoren van de gemeente verloopt over het algemeen goed. Wel geven beide 
partijen aan dat het soms te lang duurt voordat signalen aan de andere partij worden 
doorgegeven. Om dit probleem het hoofd te bieden is onlangs gestart met twee 
overlegstructuren, waarin enerzijds betalingsachterstanden en anderzijds 
knelpunten in het begeleidingstraject periodiek worden besproken. 

• De instellingen zijn over het algemeen positief over de samenwerking met andere 
partijen, waaronder de politie, de Krediet Bank Rotterdam en woningcorporaties. 
Daarbij wordt opgemerkt dat het verloop van de samenwerking wel sterk afhangt 
van de inzet van individuele personen. 

 
Knelpunten  
• Hoewel (z)Onderdak bedoeld is voor cliënten die gemotiveerd zijn om mee te 

werken aan een begeleidingstraject, blijken cliënten in de praktijk niet altijd 
gemotiveerd voor begeleiding. Volgens betrokkenen worden juist ook 
zorgmijdende cliënten doorverwezen naar (z)Onderdak, omdat de combinatie van 
een gebruikersovereenkomst en een begeleidingsovereenkomst hen ertoe verplicht 
begeleiding te accepteren, ook als zij hiertoe niet gemotiveerd zijn. Dit bemoeilijkt 
dan echter wel de begeleiding van deze cliënten.  

• Het wonen in tweepersoons woningen van (z)Onderdak levert in de praktijk vaak 
problemen op. Veel cliënten uit de doelgroep zijn, gezien de ernst van hun 
problemen, niet geschikt om samen in één huis te wonen. Ook is het vinden van 
een goede match vaak lastig en ontstaan gaandeweg het traject problemen of 
onderlinge irritaties. Doorstroom vanuit tweepersoons woningen is bovendien 
lastig, omdat ‘omklappen’ bij deze woningen niet mogelijk is.  

• De meeste instellingen besteden in de begeleiding van de cliënten expliciet 
aandacht aan kostenbewust wonen. Knelpunt daarbij is dat de kosten voor 
energieverbruik zijn opgenomen in de eigen bijdrage voor (z)Onderdak. Deze 
eigen bijdrage is altijd gelijk, ongeacht verbruik, waardoor de cliënten  geen inzicht 
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krijgen in de kosten van verbruik en bovendien weinig stimulans ervaren om 
bewuster met energie om te gaan. 

 
Deskundigheid 
• Om goede begeleiding te kunnen bieden aan de cliënten van (z)Onderdak is het van 

belang dat een woonbegeleider voldoende kennis heeft over de problematiek van 
de doelgroep (vaak psychiatrie en/of verslaving) en ervaring heeft met het werken 
met de doelgroep. Ook goede sociale vaardigheden, inlevingsvermogen, 
daadkracht, geduld, goede kennis van de sociale kaart en organisatorisch vermogen 
worden genoemd als belangrijke eigenschappen waarover een woonbegeleider 
moet beschikken.  

• Gezien de eisen die aan een woonbegeleider worden gesteld, zijn voornamelijk wat 
oudere, ervaren woonbegeleiders geschikt voor deze functie.  

• Door regelmatig overleg tussen de woonbegeleiders kunnen zij gebruik maken van 
elkaars kennis en wordt de overdracht van cliënten tijdens ziekte of vakantie 
vergemakkelijkt. 

 
Oordeel cliënten 
• Het merendeel van de 32 geïnterviewde cliënten is tevreden over de begeleiding 

die ze ontvangen of hebben ontvangen bij (z)Onderdak.  
• De cliënten noemen enkele verbeterpunten. Zo merken zij op dat er meer oudere, 

ervaren woonbegeleiders ingezet zouden moeten worden, dat de continuïteit in de 
woonbegeleiding te wensen overlaat en dat de communicatie tussen de gemeente 
en de instellingen verbeterd zou kunnen worden. Ook zou er volgens verschillende 
respondent beter gelet moeten worden op een goede match bij het plaatsen van 
cliënten in een tweepersoons woning. 

• Volgens ongeveer een derde van de respondenten besteedt de begeleider aandacht 
aan kostenbewust wonen. Van de overige respondenten geeft echter het merendeel 
aan dat hier door de woonbegeleiders geen aandacht aan wordt besteed. 
 

 
4.3  Resultaten 
 
- Wat is de effectiviteit van de begeleiding, dat wil zeggen draagt het optimaal bij 

aan verhoging van de zelfredzaamheid en de doorstroom?  
 
• De in Evita geregistreerde ZRM-scores (zelfredzaamheid) op de domeinen 

huisvesting en financiën zijn na een half jaar begeleiding gestegen. Op het 
leefgebied huisvesting zet deze stijging ook na het eerste half jaar door, terwijl de 
score op het leefgebied financiën na een half jaar stabiliseert. Woonbegeleiders 
merken op dat het werken aan deze beide leefgebieden in eerste instantie ook 
prioriteit krijgt, omdat pas daarna de rust ontstaat om te werken aan andere, 
onderliggende problemen. 
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• De 32 geïnterviewde cliënten zijn vrijwel allemaal tevreden over hun huidige 
woonsituatie. Enkele cliënten merken op dat ze niet willen dat de woning wordt 
‘omgeklapt’ omdat ze daarmee hogere woonlasten krijgen.  

• Op het domein maatschappelijke participatie is de score na een jaar begeleiding 
gedaald. Woonbegeleiders geven aan dat in de begeleiding weliswaar aandacht 
wordt besteed aan het activeren van cliënten, maar dat het vinden van passende 
dagbesteding lastig is. Het beperkte aanbod van geschikte functies - versterkt door 
de huidige financiële crisis - en de geringe motivatie van sommige cliënten spelen 
daarbij een rol. 

• Voor het merendeel van de geïnterviewde cliënten vormt het uitvoeren van 
huishoudelijke werkzaamheden de belangrijkste dagelijkse activiteiten. Een deel 
van de respondenten heeft daarnaast vrijwilligerswerk, terwijl een kleiner deel een 
reguliere betaalde baan heeft of werkzaam is in een sociale werkplaats.  

• Op de overige domeinen - activiteiten van het dagelijks leven, dagbesteding, 
middelengebruik, sociaal netwerk en politie- en justitiecontacten - doen zich niet 
tot nauwelijks ontwikkelingen voor in de ZRM-scores. Het lijkt erop dat het 
onvoldoende lukt om, na het aanpakken van de meest urgente problemen 
huisvesting en financiën, ook onderliggende problemen aan te pakken en op te 
lossen. Ook uit andere onderzoeken naar hulpverleningstrajecten voor 
multiprobleemgroepen komt naar voren dat de aanpak van onderliggende 
problemen vaak moeizaam verloopt.1  

• Bijna alle geïnterviewde cliënten (30) zijn van mening dat het beter met ze gaat 
sinds ze gebruik maken van de ambulante woonbegeleiding. Met name het feit dat 
ze nu een eigen huis hebben speelt hierbij een belangrijke rol. Bijna de helft (15) 
van de respondenten geeft aan dat de verbeteringen voor een groot deel te danken 
zijn aan hun eigen inzet. De begeleiding heeft hierin volgens hen een geringe(re) 
rol gespeeld.  

 
 
4.4  Succesfactoren en leerpunten  
 
- Wat zijn de succesfactoren van de aanpak, wat kan er worden verbeterd en hoe 

zou dit kunnen? 
 
Succesfactoren 
• De huidige vorm van financiering maakt het mogelijk maatwerk te leveren. Dit is 

van groot belang gezien de sterke fluctuering in de behoefte aan begeleiding bij de 
doelgroep van (z)Onderdak.  

• Er wordt door de woonbegeleiders in toenemende mate gestuurd op 
zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid.  

                                                            
1 Nijkamp, R., M. Boendermaker, J. Snippe, B. Bieleman (2013). Evaluatie pilot 
multiprobleemgezinnen Groningen. Derde meting gezinnen. St. INTRAVAL, Groningen-
Rotterdam. 
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• Door de combinatie van een gebruikersovereenkomst en een 
begeleidingsovereenkomst is het mogelijk ook minder gemotiveerde cliënten ertoe 
te bewegen begeleiding te accepteren. Overigens is (z)Onderdak primair bedoeld 
voor gemotiveerde cliënten. Bovendien bemoeilijkt de geringe motivatie van deze 
cliënten een goede begeleiding.  

• Het hebben van enkele vaste aanspreekpunten binnen de gemeente voor alle zaken 
rond (z)Onderdak wordt door de instellingen als prettig ervaren. 

• De samenwerking met andere instanties - waaronder politie, woningcorporaties, 
Kredietbank - verloopt over het algemeen goed. 

• Omdat de instellingen naast (z)Onderdak ook andere vormen van ambulante 
woonbegeleiding bieden, kan de nazorg bij uitstroom uit (z)Onderdak vaak 
worden uitgevoerd door dezelfde woonbegeleider. Dit bevordert de continuïteit en 
wordt door de cliënten als zeer prettig ervaren. 
 

Leerpunten 
• De doorstroom van cliënten verloopt (nog) moeizaam. Dit kan waarschijnlijk 

worden verbeterd door: 
−  bij de selectie van cliënten (z)Onderdak meer te selecteren op geschiktheid voor 

 doorstroom; 
−  de procedures om een cliënt uit een woning te zetten te vergemakkelijken; 
−  in de begeleiding nadrukkelijker te sturen op doorstroom; 
−  de uitstroom uit (z)Onderdak meer te faseren, waardoor de drempel om uit te 

 stromen wordt verlaagd.  
• Doordat sommige cliënten het idee hebben dat ze er financieel op achteruit gaan als 

ze uitstromen uit een (z)Onderdakwoning is de stimulans om uit te stromen bij 
deze cliënten gering. 

• In het contact tussen de instellingen die de woonbegeleiding bieden en de 
coördinatoren van de gemeente duurt het soms te lang voordat signalen aan de 
andere partij worden doorgegeven. Om dit proces te verbeteren is onlangs gestart 
met twee overlegstructuren voor het bespreken van betalingsachterstanden en 
knelpunten in het begeleidingstraject. 

• De begeleiding van cliënten bij hun financiën is erg tijdrovend in vergelijking met 
de begeleiding op andere leefgebieden. Om dit te verminderen zou al voorafgaande 
aan de aanmelding van een cliënt bij (z)Onderdak gezorgd moeten worden voor 
een stabiele c.q. beheersbare financiële situatie. 

• Woonbegeleiders vinden het sturen op kostenbewust wonen lastig, aangezien de 
cliënten een vaste eigen bijdrage betalen, ongeacht de kosten voor energieverbruik. 

• De geringe motivatie van cliënten voor activering bemoeilijkt het vinden c.q. 
behouden van enige vorm van dagbesteding en daarmee de ontwikkeling in 
zelfredzaamheid. Het hebben van enige vorm van dagbesteding wordt overigens 
sinds kort als eis gesteld voor het instromen in een (z)Onderdakwoning, waarmee 
aan dit leerpunt al tegemoet wordt gekomen. 



 


