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1. INLEIDING 
 
 
 

In de aanpak ‘Een (t)huis, een toekomst’1 heeft het kabinet een oproep gedaan aan alle 
betrokken partijen om in actie te komen en een bijdrage te leveren aan het tegengaan van 
dak- en thuisloosheid. Het kabinet gaat ervan uit dat hiervoor een brede aanpak op alle 
leefgebieden nodig is. Zij roept in de aanpak gemeenten op een regionaal plan van aanpak 
op te stellen, gericht op het terugdringen van dak- en thuisloosheid. Hiervoor is een 
eenmalige extra impuls van in totaal €200 miljoen beschikbaar. 
 
Aanleiding 
Centrumgemeente Emmen heeft samen met de regiogemeenten Coevorden en Borger-
Odoorn een regionaal plan van aanpak ingediend, dat geaccepteerd is. In dit plan van 
aanpak staan diverse maatregelen die de gemeente in de komende periode uit wil (laten) 
voeren. Een van de acties betreft een bestandsanalyse, of doelgroepenanalyse: het 
inzichtelijk maken van de samenstelling van de doelgroep dak- en thuislozen, in kaart 
brengen wat de oorzaken van dak- en thuisloosheid zijn, en wat de behoeften zijn van 
deze doelgroep. Op basis van deze analyse kunnen de gemeenten hun aanbod beter laten 
aansluiten bij de vraag. In deze rapportage doen wij verslag van dit onderzoek.  
 
 
1.1 Onderzoeksmethoden 
 
Voor het in kaart brengen van oorzaken en achtergronden van dak- en thuisloosheid 
hebben we gesprekken gevoerd met cliënten die verblijven en professionals die werkzaam 
zijn in maatschappelijke opvangvoorzieningen en beschermde woonvormen.  
 
Gesprekken cliënten  
De instellingen die maatschappelijke opvang en/of beschermd wonen aanbieden in de regio 
hebben vanuit de gemeente een aankondiging ontvangen van het onderzoek met het 
verzoek om medewerking te verlenen. Deze instellingen zijn vervolgens telefonisch 
benaderd door de onderzoekers. Met de betreffende instellingen is afgestemd hoe de 
werving van respondenten het best kon verlopen, afhankelijk van op welk tijdstip cliënten 
(doorgaans) aanwezig zijn. Op enkele locaties is gebruik gemaakt van een centraal 
moment, zoals een bewonersvergadering, om het onderzoek onder cliënten aan te 
kondigen en medewerking te vragen. Op andere locaties is het onderzoek enkele dagen 
voorafgaand aan de dag van interviewen aangekondigd door medewerkers op de locatie. 
Zij hebben cliënten vooraf gevraagd om hun medewerking aan het onderzoek. Vaak zijn 
ter plaatse ook aanwezigen aangesproken om te vragen of zij mee wilden doen. Elke cliënt 
bij wie een interview is afgenomen, heeft een vergoeding van €5 ontvangen voor de 
medewerking.  
 

 
1 Kamerbrief Een (t)huis, een toekomst; De aanpak van dak- en thuisloosheid (03-06-2020). Kenmerk: 
1696244-205742-DMO 
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Alle interviews zijn afgenomen tussen augustus 2021 en begin oktober 2021. In totaal zijn 
48 cliënten gesproken: 23 uit de maatschappelijke opvang en 25 uit een beschermde 
woonvorm.  
 
Gesprekken stakeholders 
Naast gesprekken met de leden van de doelgroepen zijn interviews afgenomen bij 
professionals van de betrokken instellingen en organisaties (hierna: stakeholders). In 
totaal zijn zeven gesprekken met stakeholders gevoerd. Bij de instellingen voor 
maatschappelijke opvang zijn medewerkers gesproken van Wender en het Leger des Heils. 
Bij beschermd wonen gaat het om medewerkers van Cosis, Wender, Scilla Andante en 
Eigen Pad. Daarnaast is met een medewerker van de GGD gesproken over de hulp- en 
zorgverlening aan OGGz-cliënten.  
 
Voor deze gesprekken is vooraf een topiclijst opgesteld, waarin de volgende onderwerpen 
zijn opgenomen: kenmerken en achtergronden van de doelgroep, omvang van de 
doelgroep en ontwikkelingen hierin, oorzaken van dak- en thuisloosheid, de (zorg)behoefte 
van de cliënten, welk (hulp)aanbod gemist wordt, en ideeën over het effectief en efficiënt 
inrichten van de hulp aan bezoekers van maatschappelijke opvangvoorzieningen en 
cliënten van beschermde woonvormen. 
 
 
1.2 Leeswijzer 
 
In hoofdstuk 2 bespreken we de resultaten van cliënten van maatschappelijke 
opvangvoorzieningen en in hoofdstuk 3 die van bewoners van beschermde woonvormen. 
Beide hoofdstukken beginnen met een beschrijving van de achtergrondkenmerken van de 
respondenten en hun wooncarrières. Vervolgens bespreken wij de oorzaken van dak- en 
thuisloosheid zoals de respondenten die benoemden in de gesprekken. Daarna gaan we in 
op de behoeften van de cliënten, waarbij we bijzondere aandacht geven aan de hulpvragen 
die zij op dit moment hebben. In het laatste concluderende hoofdstuk bespreken we wat 
de bevindingen kunnen betekenen voor de dienstverlening aan cliënten maatschappelijke 
opvang en beschermd wonen.  
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2. MAATSCHAPPELIJKE OPVANG 
 
 
 

In dit hoofdstuk bespreken wij de resultaten van de interviews met cliënten die gebruik 
maken van de maatschappelijke opvangvoorzieningen in centrumgemeente Emmen en 
haar regiogemeenten. Wij gebruiken hiervoor de 23 interviews met de cliënten van de 
maatschappelijke opvangvoorzieningen, aangevuld met de bevindingen uit de interviews 
met stakeholders. Van de 23 cliënten maatschappelijke opvang hebben we 20 mensen 
gesproken bij de verschillende voorzieningen van het Leger des Heils en drie bij de 
crisisopvang van Wender. 
 
Allereerst gaan wij in op de achtergrondkenmerken van de respondenten die gebruik 
maken van maatschappelijke opvangvoorzieningen. Vervolgens bespreken wij hun 
wooncarrières en de oorzaken en achtergronden van de dak- en thuisloosheid. Het 
hoofdstuk sluiten we af met de behoeften die zij hebben, en drie fictieve casussen die 
illustratief zijn voor de doelgroep.  
 
 

2.1 Achtergrondkenmerken 
 
Van de 23 cliënten maatschappelijke opvang die wij hebben gesproken is een kwart (n=6) 
vrouw en de rest (n=17) is man. Zij zijn gemiddeld 39,1 jaar oud, waarbij de jongste 19 
jaar is en de oudste 62 jaar. Drie kwart van de respondenten (n=17) is alleenstaand, 
terwijl bijna een vijfde (n=4) voor de wet gescheiden is (figuur 2.1).  
 
Figuur 2.1 Burgerlijke staat, in aantallen (n=23) 

 
Van de cliënten maatschappelijke opvang die wij hebben gesproken heeft een vijfde (n=4) 
geen opleiding afgerond (figuur 2.2). Een kwart (n=6) heeft een diploma van het lager 
beroepsonderwijs of VMBO basis/kader, één op de zes (n=4) heeft een VMBO g/tl afgerond, 
één op de acht (n=3) een MBO-opleiding, en eveneens één op de acht (n=3) een HBO- of 
WO-bachelor. 

1
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1

17

Gehuwd, geregistreerd
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Voor de wet gescheiden
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Nooit gehuwd
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Figuur 2.2 Hoogst afgeronde opleidingsniveau, in aantallen (n=23) 

 
*Bij anders is geen toelichting gegeven. 
 
Het merendeel (n=18) van de cliënten maatschappelijke opvang is geboren in Nederland, 
de helft van hen (n=9) is geboren in de provincie Drenthe. Andere herkomstlanden zijn 
Hongarije, Pakistan, Polen, Saudi-Arabië en Suriname. 
 
De cliënten (n=18) die niet geboren zijn in de gemeente waar zij nu gebruik maken van 
de maatschappelijke opvang (Emmen, Coevorden of Borger-Odoorn) zijn gemiddeld 3,4 
jaar geleden naar die gemeente gekomen: ruim een kwart (n=5) is naar Emmen of 
Coevorden gekomen vanwege de instelling of opvang, bij een vijfde (n=4) ging het om 
(gezins)hereniging en een zesde (n=3) deed dit voor werk of studie. Alle cliënten in de 
maatschappelijk opvang verbleven op het moment dat wij met ze spraken in de gemeente 
Emmen.  
 
Figuur 2.3 Redenen om naar Emmen, Coevorden of Borger-Odoorn te komen, in aantallen (n=18) 

 
*Er zijn diverse redenen genoemd bij anders: uit huis gaan, vrijkomen na detentie en niet willen zeggen. 
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Financiële situatie 
Voor drie kwart (n=18) van de cliënten maatschappelijke opvang vormt een uitkering de 
belangrijkste inkomstenbron. Het gaat met name om een arbeidsongeschiktheidsuitkering 
(n=10) en een bijstandsuitkering (n=8). Drie respondenten geven aan dat zij geen eigen 
inkomstenbron hebben, onder andere doordat zij geen werk kunnen vinden. 
 
Figuur 2.4 Huidige inkomstenbronnen, in aantallen (n=23)

 
Het merendeel (n=17) van de respondenten geeft aan schulden te hebben. De meesten 
hebben schulden bij meerdere mensen en instanties. Veel willen niet vertellen hoe hoog 
hun schuld is, sommigen zijn het overzicht kwijt en weten niet precies waar en hoeveel 
schulden zij hebben (deze twee antwoorden en vergelijkbare antwoorden zijn in de figuur 
opgenomen als ‘weet niet’). Het laagst genoemde schuldbedrag is €10.000, het hoogst 
genoemde is €50.000. 
 
Drie vijfde van de respondenten met schulden heeft die bij organisaties zoals de sociale 
dienst (n=11) of financiële instanties (n=8), enkele respondenten hebben schulden bij 
familie of vrienden (n=3). Vrijwel iedereen heeft bij meer dan één persoon of organisatie 
schulden. 
 
Figuur 2.5 Schulden, in aantallen (n=17), meerdere antwoorden mogelijk  
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Sociale contacten 
Het merendeel (n=18) van de cliënten is (heel) tevreden over de sociale contacten die zij 
hebben. Een aantal geeft aan weinig contacten te hebben, maar heeft daar ook geen 
behoefte aan. Veelal gaat dat gepaard met een verslaving. Zij gebruiken hun contacten 
vooral voor toegang tot middelen. Vooral de cliënten die uit deze situatie willen stappen 
benadrukken dat het voorlopig goed is om die banden te verbreken en als gevolg daarvan 
(tijdelijk) weinig mensen te kennen.  
 
Drie kwart (n=17) van de cliënten maatschappelijke opvang heeft contact met 
familieleden: de meesten hebben contact met een of beide ouders, broers/zussen en/of 
kinderen. Alle respondenten die geen contact hebben met familieleden (n=5) zeggen hier 
ook geen behoefte aan te hebben. Bij sociale contacten met andere mensen dan 
familieleden gaat het vooral om vrienden, collega’s, buren en (ex-)partners.  
 
Twee vijfde (n=9) van de respondenten heeft kinderen. Vier van hen hebben één kind, de 
anderen (n=5) twee. De woonsituatie van de kinderen loopt uiteen. Zo zeggen drie 
respondenten dat hun minderjarige kind(eren) bij de andere ouder wonen, één heeft een 
kind dat in een instelling verblijft en de kinderen van een ander wonen bij adoptieouders. 
De volwassen kinderen wonen vrijwel allemaal zelfstandig, één respondent heeft een 
volwassen kind dat op straat leeft. 
 
Middelengebruik 
Ruim de helft (n=12) van de cliënten maatschappelijke opvang zegt in het afgelopen jaar 
drugs te hebben gebruikt. Het gaat daarbij vooral om cannabis (8), amfetamine (7), 
cocaïne (6), ecstasy (5) en GHB (4). Vijf respondenten gebruiken meerdere middelen op 
dezelfde dag. Vier respondenten zeggen (bijna) dagelijks te gebruiken, twee gebruiken 
meerdere keren per week, twee gebruiken meerdere keren per maand en één gebruikt 
minder dan eens per maand. Van de overige drie respondenten zijn er twee recent gestopt 
met hun drugsgebruik en gebruikt er één onregelmatig. 
 
Tabel 2.1 Middelengebruik, in aantallen (n=23)* 
 N % 
Cannabis 8 35 
Amfetamine/speed 7 30 
Cocaïne (gekookt/rauw) 6 26 
Ecstasy 5 22 
GHB 4 17 
Methadon  2 9 
Crack 2 9 
Niet voorgeschreven medicijnen 2 9 
Designerdrugs 2 9 
Tripmiddelen (waaronder LSD) 1 4 
Lachgas 1 4 
Heroïne  0 0 
Andere middelen 1 4 

* Meerdere antwoorden mogelijk. 
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Meer dan de helft (n=13) van de cliënten maatschappelijke opvang zegt in het afgelopen 
jaar wel eens alcohol te hebben gedronken. Waarvan drie dagelijks drinken, drie een aantal 
keer per week, vier een aantal keer per maand en twee minder dan eens per maand. Van 
één respondent is niet duidelijk hoe vaak hij drinkt.  
 
Politie- en justitiecontacten 
In het afgelopen jaar zijn negen respondenten in contact geweest met politie of justitie. 
Dit contact bestond voornamelijk uit opgepakt zijn vanwege inbraak en diefstal (4), of 
drugsbezit of -handel (2). Zeven cliënten hebben het afgelopen jaar in een gevangenis, 
huis van bewaring of politiecel gezeten. De duur van dit verblijf loopt uiteen van zes uur 
tot negen maanden. 
 
Stakeholders over kenmerken van de doelgroep 
De stakeholders die we voor dit onderzoek spraken geven aan dat de cliënten 
maatschappelijke opvang de afgelopen jaren jonger zijn geworden. De problematiek is 
volgens de stakeholders zwaarder geworden: de stakeholders zien vaker 
multiproblematiek, zoals een combinatie van psychiatrische problemen, 
gedragsproblemen, een verstandelijke beperking, verslaving en/of schulden. Hierbij 
geldt ook dat er steeds vaker sprake is van een drugsverslaving (met name bij jongere 
daklozen, GHB wordt hier specifiek genoemd), waar het voorheen vaak ging om alcohol. 
Ook het dagelijks gebruik van een combinatie van diverse drugs komt vaker voor. 
Stakeholders benoemen dat soms nog geen diagnose gesteld is bij iemand die de opvang 
binnenkomt (bijvoorbeeld van LVB, autisme of gedragsstoornis), maar dat de problemen 
op allerlei leefgebieden bij deze cliënt al heel hoog opgelopen zijn. 
 
De afzonderlijke kenmerken – psychische problematiek, middelengebruik, LVB, schulden 
– zijn niet nieuw, maar stakeholders geven aan dat er vaker op meerdere van deze 
terreinen een probleem speelt én dat de problematiek zwaarder is. Als oorzaak voor de 
zwaarder wordende (multi-)problematiek wijzen de stakeholders onder meer op 
wachtlijsten in de psychiatrie en verslavingszorg. 

 
 
2.2 Wooncarrière  
 
In deze paragraaf bespreken wij de wooncarrière van de cliënten maatschappelijke opvang 
die wij interviewden. Allereerst gaan wij in op hun woonsituatie tijdens de jeugd, 
vervolgens besteden wij aandacht aan hun woonsituatie vanaf het 18de levensjaar tot het 
moment van het interview. Wij sluiten de paragraaf af met een overzicht van de 
instellingen waar de cliënten verblijven op moment van het interview. 
 
Woonsituatie tijdens jeugd 
Alle cliënten maatschappelijke opvang woonden tot hun 12de jaar tijdelijk of volledig bij 
hun ouders. Eén cliënt heeft zowel bij ouders als bij een jeugdzorginstelling gewoond. 
 
Van het 12de tot het 18de levensjaar lopen de woonsituaties meer uit elkaar: 19 hebben 
(een deel van die periode) bij ouders gewoond, waarvan 11 uitsluitend bij ouders woonden. 
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Enkele cliënten (n=4) verbleven in die periode (of een deel daarvan) in een 
jeugdzorginstelling. 
 
Tabel 2.2 Woonsituatie tussen 12de en 18de levensjaar (n=23)* 
 N % 
Bij ouders  19 83 
Jeugdzorginstelling  4 17 
Beschermd/begeleid wonen  2 9 
Bij overige familie  2 9 
Bij vrienden/kennissen  2 9 
Buitenland  1 4 
Met partner  1 4 
Crisisopvang  1 4 
Eigen woonruimte  1 4 
Op straat (portiek, open bootje, brug, geïmproviseerde schuilplaats)  1 4 

* Meerdere antwoorden mogelijk. 
 
Woonsituatie volwassenheid 
Tussen het 18de en 30ste levensjaar woonden 15 respondenten (een periode) in een eigen 
woonruimte en 7 woonden (een periode) met partner. Een vijfde (n=5) bracht een tijd 
door in een GGz-instelling en een op de zes (n=4) verbleef in een nachtopvang. 
 
Tabel 2.3 Woonsituatie tussen 18de en 30ste levensjaar (n=23)* 
 N %  
Eigen woonruimte  15 65 
Met partner  7 30 
Bij ouders  5 22 
GGz-instelling 5 22 
Nachtopvang 4 17 
Bij vrienden/kennissen  4 17 
Beschermd/begeleid wonen 3 13 
Op straat (portiek, open bootje, brug, geïmproviseerde schuilplaats) 3 13 
Crisisopvang 2 9 
Politie, huis van bewaring, penitentiaire inrichting, gevangenis  1 4 
Buitenland  1 4 
Bij overige familie  1 4 

* Meerdere antwoorden mogelijk. 
 
Van de cliënten maatschappelijke opvang die wij hebben gesproken zijn er 15 ouder dan 
31 jaar. De woonsituaties lopen in de levensfase van 31 tot en met 50 jaar sterk uiteen. 
Het grootste deel (n=11) van de respondenten heeft een periode zelfstandig gewoond. Een 
derde (n=5) van de respondenten heeft in deze levensfase onder andere in een 
beschermde of begeleide woonvorm gewoond en een kwart (n=4) heeft een tijd in een 
justitiële inrichting doorgebracht. 
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Tabel 2.4 Woonsituatie tussen 31ste en 50ste levensjaar (n=15)* 
 N % 
Eigen woonruimte  11  73 
Met partner  7  47 
Beschermd/begeleid wonen  5  33 
Politie, huis van bewaring, penitentiaire inrichting, gevangenis  4  27 
Crisisopvang  2  13 
Nachtopvang 2  13 
Bij ouders 1  7 
Bij overige familie  1  7 
Bij vrienden/kennissen 1  7 
Buitenland  1  7 

* Meerdere antwoorden mogelijk. 
 
De zeven respondenten die ouder zijn dan 51 jaar hebben geen van allen dezelfde 
combinatie van woonvormen. De meeste (n=5) cliënten woonden enige tijd in een 
crisisopvang. Vier woonden een periode in een eigen woning; eveneens vier cliënten 
woonden samen met een partner, en vier verbleven een periode in de nachtopvang.  
 

Duur verblijf huidige opvanglocatie 
De cliënten verblijven inmiddels gemiddeld bijna 11 maanden in de instelling waar zij op 
dit moment ondersteuning van ontvangen. Zeven cliënten verblijven er minder dan één 
maand en drie verblijven er minimaal één jaar.   
 
Tabel 2.5 Huidige verblijfplaats (n=23)* 
 N  % 
Bij ex-partner 1 3 
Bij familie, vrienden of kennissen 4 14 
Crisisopvang 14 48 
Op straat 3 10 
Nachtopvang 7 24 

*Meerdere antwoorden mogelijk.  
 

Stakeholders over wooncarrière en verblijfsduur  
De stakeholders geven aan dat doorstroming naar een zelfstandige woning, wanneer 
iemand hieraan toe is, belemmerd wordt door de krapte op de huidige woningmarkt. 
Hierdoor zitten cliënten soms langer in de opvang dan wenselijk. Het wachten op een 
woning kan oplopen tot een jaar. Door de lange wachttijd raakt een deel van de cliënten 
gedemotiveerd en zo kan terugval in oude gedragspatronen ontstaan.  
 
Ook oplopende wachttijden bij andere organisaties maken dat cliënten soms langer in 
de maatschappelijke opvang verblijven. Met name verslavingszorg, GGz, en andere 
psychiatrische hulp zijn hierbij genoemd. Deze ontwikkeling, waarbij cliënten hulp nodig 
hebben die de maatschappelijke opvang eigenlijk niet kan bieden, maakt dat de 
doelgroep met zwaardere problematiek –waar nog geen hulp voor is– in de opvang 
verblijft, wat het werk voor de medewerkers zwaarder maakt. Bij iemand met een 
psychose, die niet terecht kan bij de GGz, kunnen stress en gedragsproblemen behoorlijk 
toenemen in de wachttijd. De stakeholders zeggen de cliënten zoveel mogelijk te 
coachen en ondersteunen, en hierin maatwerk te bieden.  
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2.3 (Oorzaken) dak- en thuisloosheid  
 
In deze paragraaf besteden we aandacht aan de dak- en thuisloosheid van de cliënten 
maatschappelijke opvang. Allereerst gaan we in op de aanleiding(en) van hun dak- en 
thuisloosheid. Vervolgens bespreken we de duur van hun dak- en thuisloosheid en of het 
(volgens hen) voorkomen had kunnen worden.  
 
Aanleiding dak- en thuisloosheid 
Aan de cliënten maatschappelijke opvang is gevraagd wat volgens hen de aanleiding is van 
hun dak- en thuisloosheid. Zij benoemen diverse redenen (zie tabel 2.6). Van de 23 
respondenten is er één dak- en/of thuisloos geraakt omdat zijn partner was overleden. 
Deze respondent kon niet goed voor zichzelf zorgen, verwaarloosde zichzelf en raakte 
hierdoor uiteindelijk zijn huis kwijt. Vijf respondenten raakten hun huis kwijt omdat hun 
relatie uitging. Twee respondenten hadden ruzie met familie en zijn hierdoor het huis 
uitgezet. Vijf cliënten raakten dak- en/of thuisloos omdat zij uit een instelling zijn gezet. 
Twee van deze cliënten zijn uit de instelling gezet vanwege drugsgebruik. Twee cliënten 
zijn dak- en/of thuisloos omdat zij tussen twee instellingen in zitten: de behandeling bij 
een instelling was afgerond, maar er was nog geen plek op de volgende locatie. Vier 
respondenten raakten dak- of thuisloos omdat zij geen geld of werk hebben. 
 
Ook gaf een van de respondenten aan dat zijn dakloosheid toe te schrijven was aan een 
probleem met zijn lichamelijke gezondheid; hij had onderdak via zijn werkgever en werkte 
40 uur per week. Doordat hij verwondingen opliep kon hij een tijd niet werken. Hij werd 
met minimale zorg uit het ziekenhuis ontslagen maar had inmiddels geen woning meer 
waar hij kon herstellen; zodra hij niet meer kon werken werd hij ontslagen door zijn 
werkgever en daarmee verviel zijn verblijfplaats. Uiteindelijk werd hij opnieuw in het 
ziekenhuis opgenomen met ernstige complicaties.  
 
Tabel 2.6 Reden dak- en thuisloosheid cliënten maatschappelijke opvang (n=23) 
 N  % 
Relatiebreuk 5 22 
Uit instelling/woning gezet  5 22 
Geen geld/werk 4 17 
Ruzie met familie 2 9 
Partner overleden 1 4 
Uit buitenland 1  4 
Uit detentie  1 4 
Onbekend 4 17 
Totaal 23 99 

 
Duur dak- en thuisloosheid 
Gemiddeld zijn de respondenten 34 weken dak- of thuisloos2. Drie respondenten verbleven 
zeer lang zonder vast woonadres, te weten twee jaar, negen jaar en ‘jaren’. Zonder deze 

 
2 Van één respondent is de duur van de dakloosheid onbekend. Van een tweede respondent is de opgegeven 
lengte: ‘jaren’. Deze twee respondenten zijn beide niet meegenomen in de gemiddelde cijfers.  
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drie uitschieters komt het gemiddelde op 10 weken. De meeste (n=10) respondenten zijn 
0 tot en met 2 maanden dak- en/of thuisloos, gevolgd door negen respondenten die 3 tot 
en met 6 maanden dak- en/of thuisloos zijn. 
 
Tabel 2.7 Duur dak- en/of thuisloosheid (n=23) 
 N % 
0-2 maanden 10 43 
3-6 maanden 9 39 
7-12 maanden 0 0 
Meer dan een jaar 3 13 
Onbekend 1 4 
Totaal 23 100 

 
Vijf respondenten zijn eerder dak- en/of thuisloos geweest. Vier van hen zeggen dat dit 
één tot vier maanden duurde. Eén cliënt weet niet meer wanneer en hoelang.  
 
Nergens anders terecht kunnen 
Naast een directe aanleiding is gevraagd waarom de respondenten nergens anders terecht 
konden. Deze antwoorden komen deels overeen met de aanleiding voor dak- of 
thuisloosheid. Een deel van de respondenten kan in de huidige woningmarkt geen 
geschikte woning vinden. Stakeholders bevestigen dit; de woningmarkt is dusdanig krap 
dat mensen die wél zelfredzaam zijn het toch niet redden en dak- of thuisloos raken. Zo 
konden sommige respondenten na het verbreken van de relatie of na ruzie met familie 
geen nieuwe woning vinden en belandden daardoor op straat. Daarnaast kan een deel van 
de respondenten deze woningen niet betalen. Naast de hoogte van de maandelijkse huur 
is het startbedrag van een maand borg, een maand huur en bemiddelingskosten voor veel 
mensen een (te) hoge drempel. Zeven respondenten geven aan nergens anders terecht te 
kunnen doordat zij geen geschikte woning kunnen vinden. Eén op de zes (n=4) zegt dat 
zij geen geld of inkomen hebben en daardoor geen woning kunnen vinden. Acht 
respondenten hebben gezondheidsproblemen waardoor zij niet ergens anders terecht 
kunnen. Het grootste gedeelte hiervan heeft psychische en/of verslavingsproblematiek.  
 
Tabel 2.8 Reden nergens anders terecht kunnen (n=23) 
 N % 
Geen woning kunnen vinden 9 39 
Gezondheidsproblemen 8 35 
Geen geld/inkomen 5 22 
Onbekend  1 4 
Totaal 23 100 

 
Voorkomen dak- of thuisloosheid 
Eén vijfde (n=5) van de respondenten denkt dat hun dak- of thuisloosheid niet voorkomen 
had kunnen worden. Ze merken hierbij onder andere het volgende op:  
- ‘Nee, ik heb het er zelf naar gemaakt en verkeerde keuzes gemaakt.’ 
- ‘Niet echt, ik heb pech gehad maar kan wel voor mezelf zorgen.’ 
- ‘Nee, destijds niet.’ 
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Ruim twee op de vijf (n=10) dak- en thuislozen zijn van mening dat hun situatie wel 
voorkomen had kunnen worden. De volgende redenen worden hiervoor gegeven:  
- Ja, als de instelling me niet op straat had gezet.’ 
- ‘Ja, als er een betaalbare woning was; ik kan €500/600 besteden aan woning vanuit 

WIA, maar er is niets.’ 
- ‘Ja, als ik verstandiger was geweest.’ 
- ‘Ja, maar mijn ouders en ik zijn beide koppig dus als dat niet was geweest dan wel.’ 
- ‘Ja. In de steek gelaten door de reclassering. Die hielpen niet met onderdak vinden toen 

het met mijn ex uitging.’ 
 
Van een derde (n=8) van de cliënten maatschappelijke opvang is onbekend of hun dak- of 
thuisloosheid voorkomen had kunnen worden.  
 
Eerdere verblijfplaatsen 
De cliënten maatschappelijke opvang hebben vrijwel altijd op een groot aantal plaatsen 
verbleven voorafgaand aan de huidige. Tabel 2.9 toont een overzicht van hun laatste 
locatie vóór zij bij de voorziening waren waar wij hen spraken. 
 
Tabel 2.9 Verblijfplaats vóór huidige instelling (n=23) 
 N  % 
Beschermd/begeleid wonen/GGz 6 26 
Eigen woonruimte (met/zonder partner) 5 22 
Afwisselend bij familie of kennis en op straat en nachtopvang 3 13 
Ziekenhuis voor revalidatie 2 9 
Bij familie, vrienden of kennissen 2 9 
In voor wonen ongeschikte behuizing (/kraakpand/camping) 1 4 
In detentie 1 4 
In hotel of jeugdherberg 1 4 
In buitenland 1 4 
Totaal  23 100 

 
Opvallend is dat een kwart (n=6) van de respondenten in een voorziening voor beschermd 
wonen, begeleid wonen of een GGZ-instelling verbleef alvorens ze terechtkwamen bij de 
instelling waar wij hen spraken. Voor een deel van hen geldt, volgens de stakeholders, dat 
de indicatie beschermd wonen werd stopgezet vanwege middelengebruik; dit is in de 
voorzieningen niet toegestaan. Omdat hierdoor ook iemands verblijf in de beschermde 
woonvorm eindigt, raakt men dakloos en komt in de maatschappelijke opvang terecht.  
 
Een vijfde (n=5) had een eigen woonruimte als laatste verblijfplaats. Eén op de acht (n=3) 
verbleef deels op straat, in de nachtopvang of bij vrienden op de bank. Daarnaast verbleef 
een tiende (n=2) enkel bij familie, vrienden of kennissen. Een tiende verbleef in een 
ziekenhuis voor revalidatie alvorens zij terecht kwamen bij de instelling waar wij hen 
spraken.  
 
Door de coronacrisis zijn diverse maatregelen getroffen waardoor dak- en thuislozen 
minder lang op straat hoeven te leven en diverse opvangvoorzieningen vaker en langer 
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geopend waren. Dak- en thuislozen verbleven hierdoor minder vaak en lang op straat. Dit 
kwam meerdere keren terug in de gesprekken met cliënten.   
 
Zoals hierboven genoemd hebben veel respondenten op verschillende locaties gewoond 
voorafgaand aan de huidige. Er is een aantal redenen genoemd voor het beëindigen van 
deze verblijfplaatsen. Zo eindigt een verblijfplaats bij familie, partner, vrienden of 
kennissen vaak op verzoek van de hoofdbewoner, soms in combinatie met een conflict of 
scheiding. Het aantal volwassenen dat zelf vertrekt uit een dergelijke verblijfplaats is 
aanzienlijk kleiner. Bij vertrek uit een zorgsituatie (GGz-instelling, beschermd of begeleid 
wonen) is vrijwel altijd sprake van ontslag of gedwongen vertrek door wangedrag. Vrijwillig 
vertrek komt minder vaak voor. 
 
Er is niet expliciet gevraagd hoe lang men op alle verblijfplaatsen heeft verbleven. Uit open 
antwoorden is wel bekend dat de periode dat men bij vrienden, kennissen of familie terecht 
kan van korte duur is. Daarna ontstaat vaak een conflict of besluit men niet langer van de 
gastvrijheid gebruik te maken. Ook het geldaspect speelt een rol; veel respondenten geven 
aan dat tijdelijk onderdak bij familie of bekenden eindigt in een conflict over de bijdrage 
aan huur of levensonderhoud die de respondent overeenkwam met deze persoon. De 
respondenten die zelf vertrekken omdat ze niet langer van andermans gunsten gebruik 
willen maken (in combinatie met het huis te klein vinden om langer te blijven).    
 
Stakeholders over oorzaken en achtergronden dakloosheid 
Zoals we al aangaven zien stakeholders vaker complexere problematiek bij mensen die 
in de maatschappelijke opvang komen, en de problemen (op meerdere terreinen) die 
uiteindelijk tot dakloosheid leiden zijn vaak hoog opgelopen. Voor een deel van de 
cliënten geldt dat met tijdige, adequate hulp de dakloosheid wellicht had kunnen worden 
voorkomen.  
 
Daarnaast is krapte op de woningmarkt een van de redenen waardoor mensen dakloos 
raken, zo geven de respondenten aan. Stakeholders zeggen dat woningcorporaties, de 
OGGz, en andere organisaties in een netwerk rondom een cliënt er alles aan doen om 
een woninguitzetting te voorkomen. Bij een huurachterstand wordt contact opgenomen 
met de huurder en kan in de meeste gevallen een regeling getroffen worden. Bij de 
uitzettingen die wel doorgaan speelt naast een huurachterstand bijvoorbeeld vervuiling 
van de woning (eventueel in combinatie met hoarding (verzamelwoede), een fenomeen 
dat sterk toeneemt), overlast voor omwonenden, of het betreft een uitzetting op grond 
van een overtreding van de Opiumwet. Naast het verliezen van de eigen woning is 
vertrek uit een woning, na scheiding of door een conflict met ouders een oorzaak voor 
dakloosheid; vaak wordt er in deze voorbeelden nog wel een tijdelijke andere oplossing 
gevonden, maar kan men geen betaalbare eigen woning (of kamer) vinden. Ook hier 
speelt dus krapte op de woningmarkt. In plaats van een andere woning verblijft iemand 
vaak nog een tijdje bij vrienden of familie, of een andere tijdelijke oplossing 
(recreatiewoning). Wanneer die oplossing vervolgens wegvalt ontstaat de dakloosheid. 
Ook kan tussentijds een probleem met de gezondheid optreden waardoor iemand niet 
langer zelfstandig kan wonen. 
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2.4 Behoeften 
 
De cliënten is gevraagd of zij behoefte hebben aan hulp, en zo ja aan wat voor hulp of 
ondersteuning en van wie. Hieruit blijkt dat de cliënten met name behoefte hebben aan 
hulp of ondersteuning bij hun woonsituatie en financiële situatie (tabel 2.10). Behoefte aan 
hulp of ondersteuning bij dagbesteding, sociale contacten en op het gebied van politie en 
justitie hebben zij nauwelijks.  
 
Tabel 2.10 In hoeverre is hulp en ondersteuning (heel) belangrijk voor u? (n=23)* 
 N % 
Woonsituatie 14 61 
Financiële situatie 13 56 
Lichamelijke gezondheid 9 39 
Geestelijke gezondheid 7 30 
Middelengebruik 5 22 
Dagbesteding 3 13 
Sociale contacten 2 9 
Politie en justitie 1 4 

* Meerdere antwoorden mogelijk. 
 
Woonsituatie 
Tien van de 23 ondervraagde cliënten hebben behoefte aan hulp bij het vinden van een 
eigen woning. Dit lukt de respondenten vooral niet vanwege de lange wachtlijsten voor 
een sociale huurwoning. Tevens wordt genoemd dat het lastig is het geld voor zowel de 
huur als de borg op te brengen. Ook zegt een respondent dat de woningbouw drugs 
bijvoorbeeld ziet als reden om iemand niet met voorrang een huis te geven: ‘Er werd mij 
bij intake verteld dat ik versneld een woning toegewezen zou krijgen door goede 
samenwerking tussen de woningbouw en de hulpverlening hier. Toen de woningbouw 
hoorde over mijn drugsverleden, kwam er een rood kruis achter mijn naam.’ 
 
De cliënten die aangeven behoefte te hebben aan hulp bij het vinden van een woning 
zeggen die hulp al te krijgen van de opvangvoorzieningen, maar ook graag aanvullende 
hulp te willen ontvangen van de gemeente en woningcorporaties. 
 
Financiële situatie 
Zoals eerder genoemd hebben 17 cliënten maatschappelijke opvang schulden. Wanneer 
wij vroegen of zij hulp krijgen bij het aflossen van hun schulden zeiden 15 al hulp te 
ontvangen. Alle cliënten maatschappelijke opvang die hulp krijgen bij het aflossen, krijgen 
hulp van hun bewindvoerder. Enkele cliënten gaven aan geen schulden te hebben, maar 
wel hulp te ontvangen van een bewindvoerder op hun eigen verzoek. Op de vraag of 
maatschappelijke opvangvoorzieningen zelf schuldhulpverlening aanbieden of 
doorverwijzen naar andere organisaties, zegt een derde (n=7) dat zij van de opvang hulp 
kregen aangeboden. Hulp bij schulden wordt door ruim de helft (n=13) van de 
respondenten (heel) belangrijk gevonden. 
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Lichamelijke gezondheid 
Zeven respondenten ervaren lichamelijke klachten waarvoor zij hulp nodig hebben. Zo 
vertelde één respondent dat door het jarenlange drugsgebruik zijn tanden uitvallen, 
waarvoor tandzorg nodig is. Geld om de tandarts te betalen had hij echter niet. Een andere 
respondent geeft aan een grote hoofdwond te hebben met haaruitval als gevolg. Hiervoor 
is deze persoon naar de huisarts geweest die doorverwees naar het ziekenhuis. Deze 
respondent moet hiervoor eerst een zorgverzekering afsluiten waar een bankrekening voor 
nodig is. Zonder bankrekening lukt het niet de zorgverzekering aan te vragen.  
 
Geestelijke gezondheid 
Zeven cliënten maatschappelijke opvang vinden hulp of ondersteuning bij hun geestelijke 
gezondheid (heel) belangrijk. Zes hiervan ontvangen op dit moment professionele hulp of 
staan op een wachtlijst van de GGz. Zij krijgen veelal hulp van psychologen en psychiaters, 
voornamelijk voor traumatherapie, PPD-NOS, een eetstoornis of een verslaving. Drie 
respondenten hebben geen hulp, maar willen die wel. Een ander geeft aan vooral behoefte 
te hebben aan meer rust en hoopt dat het Leger des Heils hierbij kan helpen. De laatste 
respondent die nog geen hulp ontvangt maar wel wil heeft vooral behoefte aan een praatje.  
 
Stakeholders over behoefte aan hulp en ondersteuning 
De stakeholders geven aan dat daar waar niet in een behoefte kan worden voorzien, dit 
vaak te wijten is aan een wachtlijst om de gewenste hulp of begeleiding te krijgen. Voor 
cliënten die behoefte hebben aan verslavingszorg en/of psychische zorg geldt dat zij 
hierop soms lang moeten wachten. Vanwege deze behoefte aan adequate hulp wordt 
overwogen om zelf meer specialismen in huis te halen, geeft een van de stakeholders 
aan. Op dit moment lopen mensen vast en verblijven lang in de crisisopvang en de 
maatschappelijke opvang. Door de toename van het aantal cliënten met een verslaving 
(en de wachtlijst bij VNN) wordt het ook lastiger om mensen te plaatsen. In de 
crisisopvang bijvoorbeeld wil men geen gezin met kinderen plaatsen bij verslaafde 
cliënten. Ook het plaatsen van mannen en vrouwen bij elkaar is vanuit het oogpunt van 
veiligheid voor vrouwen soms een puzzel. Een van de stakeholders geeft aan dat er 
vaker met dubbele diensten gewerkt moet worden in verband met de zwaardere 
problematiek en dubbele diagnoses van cliënten. De medewerkers werken niet meer 
alleen maar met z’n tweeën om hiermee om te kunnen gaan.  
 
Ook op gebied van woningen zijn wachtlijsten een probleem; mensen die willen 
doorstromen naar een eigen woning moeten hier soms lang op wachten. Om de 
doorstroming te bevorderen zijn diverse maatregelen getroffen binnen de gemeente 
Emmen, waaronder afspraken met woningcorporaties en het project proefwonen. Op 
basis van een convenant zijn in 2021 110 woningen beschikbaar gesteld aan de 
doelgroepen beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang.  
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2.5 Casus 
 

Casus: vrouw, 32 jaar, crisisopvang. 
 
Ik ben opgegroeid bij mijn ouders en in diverse jeugdzorginstellingen. Op mijn 18de 
raakte ik zwanger. Mede hierdoor lukte het niet om mijn studie af te maken. De vader 
van mijn kind en ik gingen al snel uit elkaar. Ik ben daarna jarenlang GHB verslaafd 
geweest. Mijn kind woonde toen al bij zijn vader.  
 
Vorig jaar heeft de politie een inval in mijn huis gedaan omdat ze dachten dat ik veel 
drugs in huis had. Hierdoor ben ik een aantal maanden later uit huis gezet door de 
woningcorporatie. Vervolgens heb ik een tijdje bij mijn vader op de bank geslapen. De 
politie-inval heeft me wel wakker geschud. Met hulp van VNN ben ik gestopt met drugs. 
Na een tijdje bij mijn vader op de bank te hebben geslapen kon ik in de crisisopvang 
terecht. Er werd me verteld dat ik hier maximaal drie maanden kon wonen en daarna 
versneld een eigen woning zou kunnen krijgen. Inmiddels ben ik hier al zes maanden en 
het is niet mogelijk een eigen woning te vinden door de huidige krappe woningmarkt. 
Daarnaast heb ik een groot kruis achter mijn naam door de inval van de politie.  
 
Het gaat nu goed met mij en ben al bijna een jaar clean. Ik hoop dat ik snel een woning 
kan vinden. De crisisopvang is een fijne plek, maar ik heb het gevoel dat ik nu stilsta. 
Ik wil graag dat mijn zoon weer bij mij komt wonen. Ook wil ik mijn studie afmaken 
zodat ik daarna een goede baan kan vinden. 
 
Mijn gebit is door het jarenlange drugsgebruik erg slecht. Dit vind ik heel vervelend want 
dit herinnert mij aan mijn verleden. Door middel van een speciaal fonds mocht ik naar 
de tandarts. Helaas is dit potje voor mij nu leeg en vallen mijn tanden nog steeds uit. 

 

Casus: man, 43 jaar oud, nachtopvang. 
 
Ik woonde samen met mijn vrouw en kinderen. Ik had een prima baan. Wel was ik 
verslaafd aan drugs. Dit werd steeds erger. De relatie met mijn vrouw liep negen 
maanden geleden stuk en uiteindelijk belandde ik op straat. Toen ik jong was, ben ik 
vaker dakloos geweest.  
 
Nadat het uitging met mijn vrouw heb ik een aantal maanden in een instelling gezeten 
om af te kicken. Ik hield mij niet aan de regels en ben eruit gezet. Nu zwerf ik sinds 
twee maanden rond en slaap ik afwisselend bij de nachtopvang en soms bij vrienden. Ik 
wacht tot er voor mij plek is bij een andere instelling om af te kicken. Hopelijk gaat het 
dan wel goed. De nachtopvang is best prima, het lijkt wel een gratis hotel. Wel zijn hier 
slechte invloeden; het is makkelijk aan drugs te komen. Bijna iedereen dealt hier.  
 
Ik krijg op dit moment hulp van een bewindvoerder bij het aflossen van mijn schulden. 
Daar ben ik blij mee. Ik heb op dit moment geen behoefte aan een woning. Wel wil ik 
nu écht graag afkicken. Hopelijk is er snel plek bij die nieuwe instelling.  
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Casus: man, 21 jaar oud, dagopvang 
 
Op mijn 5de ben ik samen met mijn moeder en zussen vanuit Iran naar Nederland 
gekomen. Eerst woonden wij in het AZC in Ter Apel, daarna kregen wij een eigen woning. 
Mijn moeder had allerlei trauma’s en kon niet voor mij zorgen. Mijn vader heb ik nooit 
gekend. Uiteindelijk ben ik op mijn 10de uit huis geplaatst. Vanaf mijn 10de tot mijn 18de 
heb ik in meerdere jeugdzorginstellingen gewoond. Vaak ging het daar fout door mijn 
gedrag en moest ik naar een andere plek. Mijn zussen verloor ik snel uit het oog.  
 
Toen ik 18 werd ben ik op mezelf gaan wonen. Ook dat ging niet goed. Ik verloor mijn 
baan en kon de huur niet betalen. Binnen één jaar stond ik op straat. Nu zwerf ik al een 
jaar of twee rond. Ik weet eigenlijk niet precies hoe lang. Ik slaap vaak bij vrienden op 
de bank of in de nachtopvang. Soms kan ik bij mijn moeder slapen, maar het contact 
met haar is niet goed. Ik heb nog steeds geen contact met mijn zussen en weet niet 
waar ze zijn. Dit voorjaar sliep ik vanwege corona in een hotel. Dat was fijn.  
 
Het lukt mij niet om werk te vinden. Een tijd terug had ik bijna een baan, maar dat ging 
niet door omdat ik geen bankrekening meer had; mijn bankpas was bij de nachtopvang 
gestolen. Nu ben ik mijn paspoort kwijt en lukt het al helemaal niet. Hierdoor kan ik ook 
geen uitkering aanvragen. Omdat ik geen werk kan vinden heb ik geen inkomen en 
omdat ik geen inkomen heb, heb ik geen huis. Ik weet niet goed hoe ik hieruit kan 
komen. Ik wil graag werken en geld verdienen. 
 
Gisteren heb ik mijn begeleider bij de dagopvang ontmoet. Ik heb haar mijn hele verhaal 
verteld en ik denk dat ze mij gaat helpen bij het zoeken van een baan. Ik hoop dat het 
lukt.  
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3. BESCHERMD WONEN 
 
 
 

In dit hoofdstuk bespreken wij de resultaten van de mensen die verblijven in een 
beschermde woonvorm. Wij maken hierbij gebruiken van de 25 interviews met de 
bewoners van beschermde woonvormen, waar mogelijk aangevuld met de bevindingen uit 
de interviews met stakeholders. Van de 25 cliënten beschermd wonen spraken wij er zeven 
bij Cosis, zes bij Eigen Pad, vijf bij verschillende locaties van het Leger des Heils, drie bij 
VNN, twee bij Scilla Adante en twee bij Wender. 
 
Hieronder bespreken wij eerst de achtergrondkenmerken van de cliënten beschermd 
wonen. Daarna gaan wij in op hun wooncarrières. Vervolgens behandelen wij de oorzaken 
van de instroom in beschermd wonen. Wij sluiten af met de behoeften die zij hebben, en 
twee fictieve casussen die illustratief zijn voor de mensen die in een beschermde woonvorm 
verblijven. 
 
 
3.1 Achtergrondkenmerken 
 
Van de 25 cliënten die wij bij beschermde woonvormen spraken is een kwart (n=6) vrouw, 
driekwart is (n=18) man en een persoon identificeert zich als anders. Gemiddeld zijn de 
cliënten 37,6 jaar oud3, waarbij de jongste 19 jaar is en de oudste 69 jaar. Ruim driekwart 
van de geïnterviewde cliënten (n=20) is momenteel alleenstaand (figuur 3.1). Een op de 
zes (n=4) is gescheiden en één persoon is gehuwd of heeft een geregistreerd partnerschap. 
 
Figuur 3.1 Burgerlijke staat, in aantallen (n=25) 

 
 

 
3 Er zijn zes cliënten gesproken bij Eigen Pad. Dit is een instelling gericht op jongeren. Deze zes jongeren 
beïnvloeden daarmee de gemiddelde leeftijd (van 37,6 jaar). Het merendeel van de 25 cliënten beschermd wonen 
is alleenstaand. Ook hier hebben de zes jongeren in enige mate invloed op omdat zij jong zijn, vaak pas net uit 
huis en vanwege hun leeftijd nog niet getrouwd zijn.  
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Een derde (n=8) van de cliënten beschermd wonen heeft een MBO-diploma behaald. Een 
vijfde (n=6) heeft geen opleiding afgerond, terwijl één op de zes (n=4) een afgeronde 
opleiding in het lagere beroepsonderwijs of VMBO BB/KB heeft. 
 
Figuur 3.2 Hoogst afgeronde opleidingsniveau, in aantallen (n=25) 

 
*Anders is een buitenlands baccalaureaat. 
 
Het merendeel (n=21) van de geïnterviewde cliënten beschermd wonen is geboren in 
Nederland, waarvan acht afkomstig zijn uit de provincie Drenthe. Gemiddeld zijn mensen 
10,7 jaar geleden (opnieuw) naar de gemeente gekomen waar zij in een beschermde 
woonvorm verblijven. Zij zijn voornamelijk (weer) naar Emmen, Coevorden of Borger-
Odoorn gekomen in verband met (gezins)hereniging (n=8) en voor de instelling of opvang 
(n=7). De meeste cliënten (n=19) verblijven momenteel in de gemeente Emmen, zes 
verblijven momenteel in de gemeente Coevorden.   
 
Figuur 3.3 Redenen om naar Emmen, Coevorden of Borger-Odoorn te komen, in aantallen (n=19) 

 
Financiële situatie 
Meer dan de helft (n=15) van de cliënten beschermd wonen is een uitkering de 
voornaamste bron van inkomsten. Het gaat om een bijstandsuitkering (n=8) of een 
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arbeidsongeschiktheidsuitkering (n=7). Eén op de zes heeft inkomsten uit loon (n=4) of 
studietoelagen (n=4). 
 
Figuur 3.4 Inkomstenbronnen, in aantallen (n=25), meerdere antwoorden mogelijk 

 
Twee op de vijf (n=10) cliënten beschermd wonen heeft schulden. Daarnaast geven twee 
cliënten aan niet te weten óf zij schulden hebben. Slechts drie cliënten vertelden de hoogte 
van hun schuld. De cliënt met de minste schulden heeft €6.200 schuld, terwijl de cliënt 
met de meeste schulden een schuld heeft van zo’n €30.000. Zeven cliënten hebben 
schulden bij verschillende instanties, zoals de sociale dienst en woningcorporaties, waarvan 
er vier óók schulden bij financiële instanties hebben. Anderen (n=6) zijn het overzicht kwijt 
en weten niet precies waar of hoeveel schulden zij hebben.  Vrijwel iedereen heeft op meer 
dan één plek schulden.  
 
Figuur 3.5 Schulden, in aantallen (n=10), meerdere antwoorden mogelijk 

 
Werk en dagbesteding 
Iets minder dan de helft (n=11) van de cliënten in een beschermde woonvorm heeft 
gesubsidieerd werk of werkt bij een sociale werkplaats. Vier cliënten hebben regulier werk, 
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en evenveel volgen scholing. Gemiddeld zijn cliënten beschermd wonen 20,4 uur per week 
bezig met hun dagbesteding, variërend van drie tot 40 uur.  
 
Figuur 3.6 Dagbesteding, in aantallen (n=25) 

 
*Er zijn diverse vormen genoemd bij anders: therapie, ouderschap en muziekgroep. 
 
Sociale contacten 
Op twee bewoners na hebben alle cliënten beschermd wonen contact met familieleden, 
voornamelijk met één of beide ouders, broers, zussen en/of kinderen. De twee bewoners 
die geen contact hebben met familieleden zeggen hier ook geen behoefte aan te hebben.  
 
Een kwart (n=6) van de cliënten heeft kinderen. De meesten (n=4) van hen hebben 
volwassen kinderen, één cliënt heeft zowel volwassen als minderjarige kinderen en één 
persoon heeft uitsluitend minderjarige kinderen. De volwassen kinderen wonen veelal 
zelfstandig, de minderjarige kinderen wonen vaak bij de andere ouder. 
 
Cliënten beschermd wonen noemen als sociale contacten met andere mensen dan 
familieleden voornamelijk vrienden (n=15), buren of huisgenoten (n=10), en collega’s 
(n=4). Driekwart (n=18) van de cliënten geeft aan genoeg sociale contacten te hebben, 
één op de zes heeft naar eigen zeggen te weinig sociale contacten en één persoon vindt 
dat hij te veel sociale contacten heeft. Daarnaast zegt één cliënt geen contact te hebben 
met andere mensen dan familieleden en één zegt helemaal geen contact met andere 
mensen te hebben.  
 
Middelengebruik 
Twee vijfde (n=10) van de cliënten geven aan in het afgelopen jaar drugs te hebben 
gebruikt. Het gaat in de meeste gevallen om cannabis (n=6), cocaïne (n=3) en ecstasy 
(n=3). Een kleiner aantal gebruikte tripmiddelen zoals LSD (n=2), designerdrugs (n=2) of 
andere middelen (n=2). Drie cliënten gebruiken (bijna) dagelijks, waarvan één persoon 
vrijwel alle drugs (behalve designer drugs en ‘andere middelen’) op dagelijkse basis 
gebruikt. Twee respondenten gebruiken een aantal keer per week, drie gebruiken een 

11

4

4

3

1

3

3

Gesubsidieerd werk/sociale werkplaats

Scholing

Regulier werk, vast en tijdelijk

Vrijwilligerswerk

Eigen bedrijf

Anders

Geen



 

   24                                                                                                                   Breuer&Intraval 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

aantal keer per maand en twee gebruiken minder dan eens per maand. Drie respondenten 
zeggen meerdere middelen op dezelfde dag te gebruiken. 
 
Tabel 3.1 Middelengebruik, in aantallen (n=25) 
Middel N %  
Cannabis 6 24 
Cocaïne (gekookt/rauw) 3 12 
Ecstasy 3 12 
Tripmiddelen (waaronder LSD) 2 8 
Designerdrugs 2 8 
Andere middelen 2 8 
Heroïne  1 4 
Methadon  1 4 
Amfetamine/speed 1 4 
GHB 1 4 
Crack 1 4 
Lachgas 1 4 

 
In het afgelopen jaar hebben 19 cliënten beschermd wonen alcohol gedronken. Hiervan 
zegt ruim een kwart (n=5) (bijna) dagelijks te drinken, een kwart (n=5) drinkt een paar 
keer per week, één op de drie (n=6) drinkt een paar keer per maand en een zesde (n=3) 
drinkt minder dan eens per maand. 
 
Politie- en justitiecontacten 
Een kwart (n=6) van de cliënten beschermd wonen is in het afgelopen jaar in contact 
geweest met politie of justitie. Hierbij gaat het in vier gevallen om het plegen van strafbare 
feiten, namelijk een geweldsincident, inbraak/diefstal, drugsbezit/handel en een conflict in 
de woning. Bij de overige twee politiecontacten was de ene respondent getuige van een 
geweldsincident en is de politie bij de ander in een hulpverlenende functie aan de deur 
geweest. Geen van de bewoners van een beschermde woonvorm heeft in het afgelopen 
jaar in de gevangenis, het huis van bewaring of een politiecel gezeten. 
 
Stakeholders over kenmerken van de doelgroep 
Professionals werkzaam in beschermd wonen locaties benoemen net als in de 
maatschappelijke opvang de ontwikkeling dat cliënten binnenkomen met zwaardere 
problematiek c.q. vaker problemen op meerdere terreinen. De stakeholders die met 
jongeren werken geven aan dat zij vaker problematisch drugsgebruik zien onder 
jongeren. Hierbij wordt, evenals in de maatschappelijke opvang, ook GHB specifiek 
genoemd.  
 
Veel cliënten in beschermd wonen locaties hebben een aandoening die maakt dat 
zelfstandig wonen niet mogelijk is. Het komt vaak voor dat door deze aandoening er ook 
geen ontwikkeling richting zelfstandigheid verwacht wordt. Op grond van de Wmo wordt 
een zorgindicatie echter voor een jaar of halfjaar afgegeven, waarna opnieuw 
geïndiceerd wordt of de cliënt op dit vlak kan ontwikkelen. Deze groep, met ernstige 
beperkingen, heeft sinds 2020 toegang tot de Wlz, waarmee deze periodieke indicering 
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niet meer nodig is. Dit geeft veel rust bij de cliënten, die niet meer elk half jaar bezorgd 
hoeven te zijn dat er iets verandert in hun woonsituatie. Veel stakeholders die wij 
spraken geven aan dat er een groot deel van de cliënten is overgegaan van Wmo naar 
Wlz-financiering. Hiermee is de doelgroep die via Wmo in beschermd wonen verblijft 
veranderd4.  

 
 
3.2 Wooncarrière 
 
In deze paragraaf gaan wij in op de wooncarrière van de cliënten beschermd wonen in 
verschillende periodes van hun leven. 
 
Woonsituatie tijdens jeugd 
Tot de leeftijd van 12 jaar verbleven alle 25 cliënten beschermd wonen bij hun ouder(s). 
Twee respondenten verbleven daarnaast een periode bij overige familieleden. Eén persoon 
heeft ook nog bij een pleeggezin gewoond.  
 
Tussen het 12de en 18de levensjaar woonden de meeste respondenten (n=23) bij hun 
ouder(s). Daarnaast woonde een aantal in een eigen woonruimte (n=4), met hun partner 
(n=4) of in een pleeggezin (n=3).  
 
Tabel 3.2 Woonsituatie tussen 12de en 18de levensjaar (n=25)* 
 N % 
Bij ouders  23 92 
Eigen woonruimte  4 16 
Met partner  4 16 
Pleeggezin  3 12 
Beschermd/begeleid wonen  2 8 
Bij overige familie 2 8 
24-uursopvang  1 4 
Crisisopvang  1 4 
Jeugdzorginstelling  1 4 

* Meerdere antwoorden mogelijk. 
 
Woonsituatie volwassenheid 
Tussen het 18de en 30ste levensjaar woonde de helft (n=13) van de respondenten alleen in 
een eigen woonruimte, terwijl ruim twee vijfde (n=11) bij de ouders of in een beschermde 
woonvorm (n=10) woonde en ruim één op de drie (n=9) samenwoonde met een partner.  
 
 
 
 
 
 
  

 
4  Voor dit onderzoek is gesproken met cliënten bij wie de bekostiging van de hulpverlening via een Wmo-indicatie 
verloopt.  
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Tabel 3.3 Woonsituatie tussen 18de en 30ste levensjaar (n=25)* 
 N % 
Eigen woonruimte  13 52 
Bij ouders  11 44 
Beschermd/begeleid wonen  10 40 
Met partner  9 36 
Op straat (portiek, open bootje, brug, geïmproviseerde schuilplaats)  2 8 
Bij overige familie 2 8 
Bij vrienden/kennissen 2 8 
Nachtopvang  1 4 
Politie, huis van bewaring, penitentiaire inrichting, gevangenis  1 4 
AZC  1 4 
Crisisopvang  1 4 
Jeugdzorginstelling 1 4 
Onderdak verstrekt door werkgever 1 4 
In een voor wonen ongeschikte behuizing (overdekt bootje, tent, 
kelderbox, tuinhuisje, trein etc.) 

1 4 

* Meerdere antwoorden mogelijk. 
 
Iets meer dan de helft (n=14) van de respondenten is 31 jaar of ouder. De meesten (n=9) 
van hen hebben tussen hun 31ste en 50ste levensjaar in een eigen woonruimte gewoond. 
Daarnaast woonden zes cliënten in een beschermde woonvorm. Een aantal woonde ook 
een periode bij hun ouders (n=3), met hun partner (n=3), op straat (n=3) of waren 
gedetineerd (n=3). 
 
Tabel 3.4 Woonsituatie tussen 31ste en 50ste levensjaar (n=14)* 
 N % 
Eigen woonruimte  9 36 
Beschermd/begeleid wonen  6 24 
Bij ouders  3 12 
Met partner  3 12 
Op straat (portiek, open bootje, brug, geïmproviseerde schuilplaats)  3 12 
Politie, huis van bewaring, penitentiaire inrichting, gevangenis  3 12 
Nachtopvang  2 8 
GGz-instelling 2 8 
Bij vrienden/kennissen 1 4 

* Meerdere antwoorden mogelijk. 
 
Acht cliënten beschermd wonen zijn 51 jaar of ouder. Daarvan geven er zeven aan alleen 
gewoond te hebben in een beschermde woonvorm. Eén respondent heeft in de periode 
vanaf zijn 51ste tot nu in een eigen woonruimte en een 24-uursopvang verbleven.  
 
Duur verblijf huidige beschermde woonvorm 
Cliënten beschermd wonen verblijven inmiddels gemiddeld 30,9 maanden (zo’n 2,5 jaar) 
in de instelling waar zij nu wonen. De meeste cliënten (n=16) verblijven er korter dan een 
jaar en vijf cliënten verblijven er al minimaal vijf jaar.  
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Stakeholders over wooncarrière en verblijfsduur 
Veel stakeholders die wij spraken geven aan dat er een groot deel van de cliënten is 
overgegaan van Wmo naar Wlz-financiering. Hiermee is de doelgroep die via Wmo in 
beschermd wonen verblijft veranderd. De groep die via de Wmo een zorgindicatie heeft, 
heeft deze vaak als gevolg van een ingrijpende gebeurtenis of combinatie van 
gebeurtenissen op diverse leefgebieden, bijvoorbeeld een psychose in combinatie met 
schulden, verslaving, scheiding of baanverlies.  
 
De groep met ernstige en langdurige beperkingen, heeft sinds 2020 toegang tot de Wlz 
in plaats van de Wmo, waarmee deze periodieke indicering niet meer nodig is. 
Stakeholders geven aan dat dit hen werk bespaart; de herindicaties kosten uiteraard tijd 
en daarbij kwam nog dat het soms lastig en tijdrovend was om voor elke cliënt steeds 
de indicatie opnieuw te krijgen, terwijl het bij deze groep duidelijk is dat de geboden 
hulp en ondersteuning wel degelijk noodzakelijk is. Stakeholders zeggen hierover dat 
het uiteraard goed is om te blijven kijken of iemand een ontwikkeling doormaakt. Zeker 
bij jongere mensen is dit mogelijk. Het geeft echter wel meer rust om dit te kunnen doen 
zonder de onzekerheid over financiering. Cliënten zelf voelen deze onzekerheid ook, en 
geven soms zelfs aan niet te veel te willen ontwikkelen ‘omdat ik dan moet verhuizen’. 
Overigens ontwikkelen alle cliënten zich gedurende hun leven, maar niet altijd in de 
richting van zelfstandig wonen.  

 
 
3.3 (Oorzaken) instroom in beschermd wonen 
 
In deze paragraaf besteden we allereerst aandacht aan de aanleiding(en) van de instroom 
in beschermd wonen. Vervolgens gaan we op waarom ze nergens anders terecht konden 
en hoe de instroom voorkomen had kunnen worden.  
 
Aanleiding woonsituatie 
De meeste (n=10) cliënten beschermd wonen noemen geestelijke gezondheidsproblemen 
als aanleiding voor hun huidige woonsituatie, waarbij het in vier gevallen ging om een 
verslaving (tabel 3.5). Ruim een kwart van de respondenten (n=7) zegt dat zij in een 
voorziening voor beschermd wonen zijn beland door ruzie met familie.  
 
Tabel 3.5 Reden leefsituatie (n=25)* 
 N  % 
Geestelijke gezondheidsproblemen 10 40 
Ruzie met familie 7 28 
Geen geld/werk 3 12 
Relatieproblemen  2 8 
Overlijden ouders 1 4 
Uit instelling/woning gezet  1 4 
Uit detentie  1 4 
Onbekend 2 8 

*Meerdere antwoorden mogelijk. 
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Nergens anders terecht kunnen 
Wij vroegen cliënten beschermd wonen waarom zij nergens anders terecht konden. Hun 
antwoorden overlappen grotendeels met de aanleiding voor hun woonsituatie. In de 
meeste gevallen konden zij nergens anders terecht vanwege hun eigen psychische 
problematiek en/of verslaving. Een klein aantal zegt dat zij niet in staat zijn om zelfstandig 
te wonen (n=4) of geen passende, betaalbare woning konden vinden (n=2).  
 
Voorkomen instroom beschermd wonen 
De overige drie respondenten zeggen dat instroom in een beschermd wonen voorziening 
wél voorkomen had kunnen worden. Zij merken op: 
- ‘Het had voorkomen kunnen worden als ik niet al op mijn zestiende uit huis was gegaan 

en in de schulden was beland.’  
- ‘Ja, als ik eerder een woning had gevonden. Maar ik ben er nu blij mee door de hulp die 

ik hier krijg. Eerder is het mij niet gelukt een woning vinden.’ 
- ‘Ja, mijn werk had mijn contract moeten verlengen. Als mijn relatie met mijn vader 

goed was geweest was ik niet uit huis gezet.’ 
 
Eerdere verblijfplaatsen 
De cliënten beschermd wonen die wij spraken hebben vrijwel allemaal op een groot aantal 
verschillende plaatsen verbleven voor zij bij de instelling kwamen waar zij op dit moment 
verblijven. Hun verblijfplaats voorafgaand aan hun huidige voorziening wordt in tabel 3.6 
getoond.   
 
Tabel 3.6 Verblijfplaats vóór huidige instelling (n=25)* 
 N  % 
Bij ouders 6 24 
GGZ-instelling 4 16 
Beschermd/begeleid wonen (anders dan huidige locatie) 4 16 
24-uursopvang of crisisopvang 3 12 
Eigen woonruimte (met/zonder partner) 2 8 
Overige familie 2 8 
Pleeggezin 2 8 
Nachtopvang 2 8 
Op straat  1 4 

*Meerdere antwoorden mogelijk. 
 
Een kwart (n=6) van de cliënten beschermd wonen hebben vóór intrek in de huidige 
beschermde woonvorm bij hun ouders gewoond. Een zesde (n=4) verbleef in een GGz-
instelling, en evenveel (n=4) verbleven in een andere beschermde woonvorm dan de 
locatie waar wij hen spraken. Daarnaast verbleef één op de zes (n=3) hiervoor in een 24-
uursopvang of crisisopvang.  
 
De coronacrisis heeft ertoe geleid dat de doorstroom naar reguliere woningen vertraagd 
is. Cliënten zeggen daardoor langer te verblijven in een voorziening voor beschermd 
wonen. Een gevolg hiervan is dat de instroom van nieuwe cliënten stokt door het gebrek 
aan vrije kamers. 
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Cliënten beschermd wonen die bij hun ouders verbleven voordat ze naar de huidige 
instelling kwamen, konden vaak niet bij hun ouders blijven wegens een conflict, vaak in 
combinatie met psychische of verslavingsproblematiek.  
 
Het vertrek uit een GGz-instelling is vrijwel altijd wegens ontslag of vrijwillig vertrek uit de 
instelling. Wanneer cliënten vanuit een andere beschermde woonvoorziening instromen 
dan is het vertrek uit de vorige woonvoorziening voornamelijk wegens conflicten met 
medebewoners of middelengebruik. Een enkele keer verandert een cliënt van 
woonvoorziening omdat de nieuwe voorziening meer vrijheden of mogelijkheden biedt.  
 
Stakeholders over oorzaken en achtergronden om in BW te komen 
Stakeholders die werken met jongeren en jongvolwassenen (tot zo’n 25 jaar) geven aan 
dat de relatie met hun ouders vaak verstoord is en dat dit vaak (mede) de stap naar 
beschermd wonen veroorzaakt. Contact houden of herstellen met ouders wordt, waar 
mogelijk en in het belang van de jongere, wel gestimuleerd door de organisaties. Bij 
deze groep is het ouderlijk huis vaak de voorlaatste verblijfsplaats. De jongeren worden 
op meerdere terreinen begeleid richting een kamer of zelfstandige woning en richting 
een opleiding, baan of dagbesteding.  
 
Middelengebruik 
Zoals gezegd zien ook de stakeholders beschermd wonen het drugsgebruik toenemen. 
In de beschermd wonen locaties mag geen drugs gebruikt worden. Het komt wel voor 
dat iemand in een voorziening voor beschermd wonen geplaatst wordt die toch niet van 
zijn verslaving af is, waardoor de begeleiding wordt stopgezet. Zo’n cliënt wordt dan 
terugverwezen naar de gemeente en komt vaak in de maatschappelijke opvang terecht. 
Terwijl er eigenlijk een verslavingsvraag ligt (hulp om af te kicken). Ook door de 
wachtlijsten bij VNN kan dit op deze wijze misgaan. Enkele stakeholders merken op dat 
het ontbreekt aan een beschermd wonen locatie waar gebruikt mag worden. Doordat 
het middelengebruik in de huidige beschermd wonen settings (of in de nabije omgeving 
hiervan) nu toeneemt ontstaat ook een probleem voor de mensen die niet gebruiken, 
het geeft veel onrust en agressief gedrag waar de medebewoners last van hebben. 
Daarnaast kan verleiding ontstaan om ook (weer) te gaan gebruiken.  

 
 
3.4 Behoeften 
 
Wij hebben de cliënten beschermd wonen gevraagd of zij behoefte hebben aan hulp of 
ondersteuning, en zo ja in welke vorm en van wie zij die hulp verwachten. Cliënten geven 
aan met name hulp of ondersteuning bij de woonsituatie en geestelijke gezondheid (heel) 
belangrijk te vinden (tabel 3.7). Wanneer het om sociale contacten en middelengebruik 
gaat vinden weinig cliënten het (heel) belangrijk om hierbij hulp of ondersteuning te 
krijgen. Hulp of ondersteuning bij contact met politie of justitie wordt door niemand 
belangrijk gevonden.  
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Tabel 3.7 In hoeverre is hulp en ondersteuning (heel) belangrijk voor u? (n=25)* 
 N  % 
Woonsituatie 15 60 
Geestelijke gezondheid 13 52 
Financiële situatie 9 36 
Dagbesteding 5 20 
Lichamelijke gezondheid 4 16 
Middelengebruik 3 12 
Sociale contacten 3 12 
Politie en justitie 0 0 

*Meerdere antwoorden mogelijk. 
 
Woonsituatie 
Van de 25 cliënten beschermd wonen geven er 15 aan dat ze behoefte hebben aan hulp 
en ondersteuning bij hun woonsituatie. Allemaal ontvangen ze deze hulp al en zijn hier 
(zeer) tevreden mee. Eén cliënt geeft aan: ‘Bij mijn begeleidster kan ik terecht voor al 
mijn vragen’. Wanneer wordt gevraagd van wie cliënten hulp verwachten, dan wordt veelal 
hetzelfde antwoord gegeven: van de begeleiders van de beschermde woonvorm. Eén cliënt 
geeft aan behoefte te hebben aan hulp van de woningcorporatie. Meerdere cliënten zeggen 
dat hun begeleiders hen verder helpen en eventueel doorverwijzen. Behalve hulp bij het 
wonen bieden de begeleiders soms ook hulp bij financiën en huishoudelijke taken. De 
cliënten geven aan dat zij de begeleiding nodig hebben bij het dagelijkse leven, omdat het 
zelf niet altijd lukt:  
- ‘Ik ben een doemdenker, hulp hier is nodig om me dan wakker te schudden. Het is fijn 

dat er mensen zijn die mij begrijpen.’ 
- ‘Ik heb de neiging terug te vallen, hier houden ze mij scherp.’ 
- ‘Sinds ik beschermd woon gaat het heel goed. Ik kan niet alleen wonen. Ik vind het eng 

weer alleen te moeten wonen.’   
- ‘Het is fijn te kunnen praten.’ 
 
Cliënten die zeggen geen behoefte te hebben aan hulp of ondersteuning bij hun 
woonsituatie geven aan dat dit voornamelijk komt omdat zij die hulp niet nodig hebben en 
het zelf kunnen. Sommigen vinden dat zij al voldoende hulp krijgen en hebben geen 
behoefte aan meer hulp: alle hulp die zij nodig hebben is al aanwezig.  
 
Financiële situatie 
Zoals eerder genoemd zijn er tien cliënten die aangeven schulden te hebben. Acht hiervan 
krijgen hulp bij hun financiële situatie, vaak van hun bewindvoerder. Zij hebben geen 
verdere behoefte aan hulp bij hun financiën. Eén cliënt heeft geen schulden meer, maar 
kiest zelf voor ondersteuning van inkomensbeheer. Wanneer wordt gevraagd waarom 
cliënten geen behoefte hebben aan hulp bij hun financiële situatie, zeggen velen al hulp te 
krijgen in de vorm van een bewindvoerder of deze hulp niet nodig vinden omdat ze geen 
financiële problemen hebben.  
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Lichamelijke gezondheid 
Hoewel hulp en ondersteuning bij de lichamelijke gezondheid door slechts vier 
respondenten (heel) belangrijk wordt gevonden, komt uit de gesprekken naar voren dat 
een groter deel van de respondenten (n=8) hulp en ondersteuning ontvangt of zou willen 
ontvangen. Drie cliënten geven aan hulp of ondersteuning te willen in verband met hun 
lichamelijk gezondheid:  
- Eén cliënt geeft aan te wachten op een operatie die door corona steeds wordt uitgesteld; 
- Eén cliënt heeft hulp van de huisarts voor een ziekte en geeft aan hulp te krijgen van 

de woonvoorziening;  
- Eén cliënt zou graag hulp willen van een diëtist, maar het is nog niet gelukt om deze 

hulp te krijgen vanwege financiële redenen; 
- Twee andere cliënten zeggen een gezonde leefstijl en/of dieet te wensen, maar om 

onbekende redenen vragen zij niet om hulp.  
 
Cliënten die aangeven geen behoefte te hebben aan hulp of ondersteuning bij hun 
lichamelijke gezondheid geven hiervoor als reden dat het niet nodig is omdat zij gezond 
zijn. 
 
Geestelijke gezondheid 
Vier cliënten beschermd wonen hebben behoefte aan hulp bij hun geestelijke gezondheid, 
waarvan één persoon aangeeft momenteel op een wachtlijst te staan. Daarnaast 
ontvangen zeven respondenten al hulp van een psycholoog of psychiater – voornamelijk 
voor autisme, psychoses, depressies en angsten – waardoor zij geen behoefte hebben aan 
(meer) hulp. Eén respondent die al hulp ontvangt zegt graag traumatherapie te ontvangen, 
maar is momenteel (te) druk met andere therapieën.  
 
Stakeholders over hulpbehoefte BW-cliënten  
Stakeholders geven aan dat veel cliënten in beschermd wonen baat hebben bij een 
overgangsfase waarin gewerkt wordt aan zelfstandig wonen (al dan niet met ambulante 
begeleiding). Verschillende projecten die hierop gericht zijn worden positief ontvangen 
door cliënten. Zo is er een trainingslocaties (ATC) gericht op zelfstandig wonen, waarin 
zowel praktische vaardigheden geleerd worden als dagbesteding en begeleiding naar 
werk of studie. Daarnaast is er aandacht voor geestelijk welzijn, zoals voor het 
herstelproces waarin iemand zit, na een periode van psychische problematiek (mogelijk 
na een opname in een GGz-kliniek).  
 
Ook is er een vorm van proefwonen opgezet, waarbij een woning voor een cliënt 
beschermd wonen nog een tijd (doorgaans anderhalf jaar) op naam van de instelling 
blijft staan. Hiermee loopt de woningcorporatie minder risico op problemen als 
huurachterstand of vervuiling van de woning. De instelling draagt hiervoor de 
eindverantwoordelijkheid en zorgt voor de juiste ambulante hulp en begeleiding om de 
cliënt zelfstandig te laten wonen.  
 
Middelengebruik 
Volgens stakeholders is er voor de groep die verslaafd is en behoefte heeft aan een 
beschermde woonvorm op dit moment eigenlijk geen plek. Een deel lukt het om in de 
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veilige omgeving van een beschermd wonen locatie van de verslaving af te komen, vaak 
met begeleiding van VNN, maar een deel blijft gebruiken (of valt terug). Zij zouden in 
de beschermd wonen omgeving moeten kunnen werken aan hun problemen, waarbij het 
middelengebruik kan worden opgepakt en behandeld als men hieraan toe is.  

 
 
3.5 Casus  
 

Casus: man, 46 jaar oud, woont beschermd 
 
Ik had een goedlopend eigen bedrijf hier in de buurt. Dat liep heel goed. Ik had een 
mooi huis en een vrouw. Samen hebben we drie kleine kinderen. Vorig jaar kreeg ik een 
psychose. Ik zag het zelf alleen niet en ontkende het. Ik wilde geen hulp. Uiteindelijk 
ben ik gedwongen opgenomen in Assen. Daar heb ik hulp gekregen. Nu woon ik sinds 
een aantal maanden beschermd. Het gaat een stuk beter met mij. Ik zie nu in dat ik ziek 
ben. Ik heb mijn familie veel pijn gedaan. Ook schaam ik mij tegenover mijn vrienden. 
Mijn bedrijf ben ik kwijt en ik heb enorme schulden. Ik ben blij dat mijn bewindvoerder 
mij helpt.  
 
Ik ga drie dagen per week naar de dagbesteding. Dat is oké, maar ik vind het wat 
eentonig. Het zou fijn zijn als er een vorm van dagbesteding is op een hoger niveau. 
Omdat het niet uitdagend is verveel ik mij snel. Het lukt mij nog enigszins het knopje 
om te zetten, maar ik kan me voorstellen dat andere mensen hierdoor niet meer naar 
de dagbesteding gaan.   
 

 
 

Casus: vrouw, 56 jaar oud, woont beschermd.  
 
Tot tien jaar geleden had ik een goede baan en een gezin. Op een geven moment kreeg 
ik een burn-out. Het ging lange tijd niet goed met mij. Uiteindelijk heeft mijn man mij 
verlaten. Eerst hadden we een co-ouderschap, maar omdat ik mezelf niet meer kon 
verzorgen en aan de alcohol zat, mochten de kinderen niet meer bij mij wonen. Ik ben 
daarna jarenlang verslaafd geweest aan alcohol.  
 
Twee jaar geleden deed ik de deur niet meer open. Mijn buren hadden mij al lang niet 
meer gezien en waren bezorgd. Zij hebben de politie gebeld en die deed een inval in 
mijn huis. Ik had mezelf en het huis compleet verwaarloosd. Ik ben toen bij VNN 
gekomen om af te kicken. Dat is gelukt. Nu woon ik sinds een halfjaar beschermd. Ik 
krijg goede begeleiding. Ik heb nog wel een angststoornis en durf eigenlijk niet naar 
buiten te gaan. Dit is heel lastig. De mensen hier begeleiden me goed. Ik heb totaal 
geen behoefte meer aan alcohol.  
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4. CONCLUSIE 
 
 
 

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de achtergrondkenmerken en 
behoefte van cliënten in de maatschappelijke opvang en beschermd wonen in de 
gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn, opdat deze gemeenten hun aanbod 
beter kunnen laten aansluiten bij de hulpvraag. In ons onderzoek hebben wij aandacht 
besteed aan kenmerken van de twee doelgroepen, de oorzaken van dak- en thuisloosheid 
en de behoeften.  
 
 
4.1 Maatschappelijke opvang  
 
Samenstelling van de doelgroep 
De kenmerken van de dak- en thuislozen die in Emmen in de opvang terecht komen, 
komen in grote lijnen overeen met het landelijk beeld van dak- en thuislozen, het zijn 
vaker mannen (drie kwart van de respondenten) dan vrouwen (een kwart) en de 
gemiddelde leeftijd ligt rond de 39 jaar. 
 
Gevraagd naar ontwikkelingen in de doelgroep, merken stakeholders op dat de groep de 
laatste jaren jonger wordt en dat zij meer drugsgebruik zien (meer verslaving en vaker 
een combinatie van verschillende drugs). Ook zien zij onder de cliënten vaker zware 
psychische problematiek en problemen op meerdere terreinen.  
 
Oorzaken dakloosheid 
Veel cliënten benoemen meerdere factoren die hebben geleid tot dakloosheid; vaak speelt 
verslaving een rol en als dit het geval is zijn er vrijwel altijd schulden. Ook contact met 
politie en justitie komt bij deze groep vaker voor, dit betreft doorgaans criminele 
activiteiten om aan geld te komen of handel/bezit van drugs. Door toenemende 
geldproblemen raakt iemand steeds verder in de problemen, wat leidt tot dakloosheid of 
een periode in detentie waarna men geen woning meer heeft. Een combinatie van 
problematisch middelengebruik en psychische problematiek wordt veel genoemd als 
achtergrondfactoren voor de dakloosheid. De feitelijke oorzaak kan bijvoorbeeld 
uithuiszetting zijn (door de vondst van drugs, ernstige vervuiling van de woning of 
aanhoudende overlast voor omwonenden), maar cliënten benoemen hierbij dat het zover 
niet gekomen was als zij niet verslaafd waren.  
 
De groep dak- en thuislozen is echter zeer divers, niet bij iedereen speelt verslaving en 
niet bij elke dakloze is het middelengebruik de voornaamste oorzaak van de dakloosheid. 
Er is een groep die dagelijks alcohol drinkt en geen of slechts sporadisch drugs gebruikt. 
Voor hen geldt dat het drinkgedrag niet tot schulden leidde; zij wijzen op andere factoren 
als scheiding, baanverlies of gezondheidsproblemen (niet zijnde verslaving). Dit laatste 
kan zowel lichamelijke als geestelijke gezondheid zijn. Door een verslechterende 
lichamelijke gezondheid heeft iemand bijvoorbeeld steeds meer moeite met zelfstandig 
wonen; vaak wordt het zoeken van een andere oplossing lange tijd uitgesteld, maar 
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doordat men een klein netwerk heeft en weinig hulp van anderen kan krijgen raakt de 
woning vervuild of ontstaan geldproblemen (bijvoorbeeld bij een ondernemer die door 
gezondheidsproblemen langzaamaan inkomsten verliest). Uiteindelijk komt men, soms via 
het ziekenhuis, in de crisisopvang terecht.  
 
Een andere oorzaak voor dakloosheid zijn psychische problemen. Ook hier is niet altijd 
sprake van problematisch middelengebruik. Bij deze groep gaat er vaak een lange periode 
aan de dakloosheid vooraf waarin men zich – ingegeven door bijvoorbeeld een 
angststoornis - onttrekt aan de samenleving, steeds minder buiten komt, uit zichzelf geen 
hulp zoekt en ‘de deur niet meer opendoet’. Soms is er sprake van slechte ervaring met 
de hulpverlening, waardoor het vermijdend gedrag ontstond.  
 
Ten slotte kunnen gedragsproblemen die ontstaan door (een combinatie van) LVB, 
autisme, trauma’s en dergelijke, ertoe leiden dat iemand in zijn leven steeds vastloopt 
zonder hiervoor een verklaring te hebben. Vaak zijn dit nog relatief jonge mensen (eind 
20, begin 30), die in hun leven verschillende opleidingen, banen, relaties en/of 
woonplaatsen hebben gehad. Doordat nog geen diagnose gesteld is (en hiervoor in de 
opvoeding geen aandacht is geweest), ontwikkelt deze groep eigen overlevingsstrategieën. 
Pas wanneer het op veel leefgebieden misloopt komen zij in beeld bij zorg- of 
hulpverlening.  
 
Begeleiding en behoefte  
Cliënten in de maatschappelijke opvang geven doorgaans aan tevreden te zijn met de 
geboden opvang en de begeleiding die zij krijgen. Veel dak- en thuislozen die wij spraken 
uitten hun dankbaarheid voor het feit dat zij ergens terecht kunnen en dat zij begeleiding 
krijgen bij het oplossen van hun problemen. Een groot deel benoemt hierbij het prettig te 
vinden dat er weliswaar begeleiding is als je die nodig hebt, maar dat ook gestimuleerd 
wordt om zoveel mogelijk zelf aan je problemen te werken.  
 
Cliënten zijn eveneens tevreden over de opvanglocatie, zowel de feitelijke plek als de 
medewerkers. Wel is er een kleine groep die aangeeft dat zij wat meer privacy zouden 
willen hebben. Dit zijn bijvoorbeeld vrouwen in de nachtopvang, waar vooral mannen 
verblijven; de vrouwen voelen zich ’s nachts niet prettig omdat hun slaapruimte niet op 
slot kan. Op een van de opvanglocaties werd opgemerkt dat de sfeer sterk beïnvloed wordt 
door het middelengebruik van de (andere) bewoners. Verslaafden kunnen onberekenbaar, 
agressief en dreigend gedrag vertonen (soms speelt hier ook psychische problematiek), 
dit maakt dat cliënten bijvoorbeeld hun jonge kinderen niet kunnen (of willen) laten komen 
of dat zij zich zeer bewust onttrekken van contact met anderen in de opvang. Zij hebben 
behoefte aan een rustigere omgeving, of een opvang waar verslaafden en niet-verslaafden 
gescheiden zijn. Ook werd opgemerkt dat het heel gemakkelijk is aan middelen te komen 
op de opvanglocatie. Er wordt veel gedeald en op die manier worden veel verslaafden in 
hun behoeften voorzien.  
 
Gevraagd naar de behoefte aan hulp of begeleiding van cliënten in de maatschappelijke 
opvang, vallen de volgende punten op: 
• Een deel van de cliënten met een verslaving geeft aan hierbij goede hulp te ontvangen, 

er is echter ook een deel dat aangeeft hierop al een tijd te moeten wachten. Zo spraken 
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we cliënten die op de wachtlijst staan voor een behandeling of opname in een 
afkickkliniek. Het is ontmoedigend om niet op korte termijn hulp te krijgen wanneer 
iemand zo ver is dat hij echt van zijn verslaving af wil.   

• Andere respondenten wachten op begeleiding van een GGz-instelling of een psychiater; 
ook voor deze groep geldt dat de behoefte aan hulp groot is. Het levert bovendien extra 
druk op voor de maatschappelijke opvang, er verblijven cliënten met complexe 
problematiek die (nog) geen adequate hulp ontvangen.  

• Ook behoefte aan een woning wordt vaak genoemd: een deel van de cliënten is toe aan 
een zelfstandige woning en loopt hier tegen een wachtlijst aan. Dit speelt vooral bij 
cliënten in de crisisopvang. Goede initiatieven in dit verband zijn het project Proefwonen 
en de afspraak om 110 woningen beschikbaar te stellen binnen de gemeente Emmen, 
om ze aan te bieden aan de doelgroepen maatschappelijke opvang, beschermd wonen 
en vrouwenopvang. 

• Behoefte aan hulp bij het opbouwen van een sociaal netwerk wordt niet vaak genoemd. 
Veel respondenten geven aan voldoende contacten te hebben, of hier zelf aan te gaan 
werken maar voorlopig prioriteit te leggen bij andere leefgebieden.  

• Behoefte aan hulp bij dagbesteding wordt niet vaak genoemd.  
 
 
4.2 Beschermd wonen 
 
Samenstelling van de doelgroep 
De groep cliënten in een beschermde woonvorm die wij interviewden is gemiddeld 37,6 
jaar oud. De man/vrouw verhouding (drie kwart/een kwart) komt overeen met die van de 
maatschappelijke opvang.  
 
De stakeholders in ons onderzoek noemen evenals in de maatschappelijke opvang een 
ontwikkeling richting zwaardere psychische problematiek en een toename van multi-
problematiek. Ook komt verslaving vaker en op jongere leeftijd voor.    
 
Oorzaken voor BW-indicatie 
Voor dit onderzoek zijn cliënten gesproken die vanuit de Wmo een indicatie beschermd 
wonen hebben. De respondenten die wij spraken geven vaak aan dat bepaalde psychische 
problemen spelen, zoals (jeugd)trauma’s, psychoses, een eetstoornis, of angststoornissen. 
Daarnaast geldt voor de jongeren en jongvolwassenen dat een verstoorde relatie met de 
ouder(s), vaak als gevolg van psychische problemen of verslaving van de ouder(s) een 
oorzaak is voor hun indicatie beschermd wonen.  
 
Onder de beschermd wonen cliënten komt eveneens problematisch middelengebruik voor. 
Voor een deel van de cliënten geldt dat het middelengebruik is ontstaan, en toegenomen, 
omdat dit een (tijdelijke) uitweg leek te bieden uit een situatie of ervaring die traumatisch 
is, of psychische problematiek die nog niet gediagnosticeerd is.  
 
Begeleiding en behoefte  
Cliënten in een beschermde woonvoorziening zijn vrijwel allen van mening dat zij goed 
worden begeleid en dat de hulp die zij krijgen in hun behoefte voorziet. De cliënten die 
aangeven ergens onvoldoende hulp bij te ontvangen, staan vaak op een wachtlijst of 
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hebben te maken met wisselingen van hulpverlener (psychiater, therapeut, etc.), waardoor 
zij moeten wachten op hulp.  
 
Een andere behoefte waarin niet altijd (tijdig) kan worden voorzien is doorstroming naar 
een zelfstandige woning. Door de krapte op de woningmarkt is er een groep die kan 
doorstromen naar een woning maar op dit moment nog een plek in een beschermde 
woonvoorziening ‘vasthoudt’. Een andere groep voor wie de doorstroming staakt zijn 
mensen die bij een woningcorporatie op een zwarte lijst zijn gekomen door drugsgebruik 
of huisuitzetting als gevolg van een politie-inval. Wanneer dit een woningcorporatie betreft 
die in Emmen en omstreken een groot deel van het woningaanbod beheert, blijft er voor 
deze groep een zeer klein aanbod over waardoor het wachten langer duurt.  
 
Verschillende organisaties in Emmen bieden een vorm van proefwonen aan, waarbij een 
cliënt zelfstandig woont en thuisbegeleiding krijgt van de instelling. De woning staat in het 
eerste jaar op naam van de instelling. De instelling staat hiermee garant voor het voldoen 
van het huurbedrag en het wonen volgens de regels die in het huurcontract staan. Na een 
jaar kan de woning op naam van de cliënt worden gezet. Hiermee worden goede resultaten 
behaald, met name voor de cliënten, maar ook om doorstroming vanuit beschermd wonen 
richting zelfstandig wonen te bevorderen.  
 
Middelengebruik 
Uit de gesprekken kwam naar voren dat er behoefte is aan een combinatie van een 
beschermde woonvorm voor verslaafden, waar hulpverlening geboden wordt gericht op 
afkicken c.q. onder controle krijgen van het gebruik in combinatie met andere 
problematiek. Nu is het vaak zo dat iemand in de beschermde woonvorm door VNN wordt 
geholpen bij zijn verslaving. Maar voor een deel van de doelgroep – deels nog op de 
wachtlijst van VNN, deels enkele uren in de week begeleiding door VNN – is deze hulp niet 
voldoende en zij vallen terug in de verslaving. In de huidige situatie wordt dan de 
beschermde woonvorm beëindigd omdat middelengebruik hier niet is toegestaan.  
 
 
4.3 Oplossingsrichtingen 
 
Op basis van dit onderzoek, en eerdere onderzoeken in onder meer Leeuwarden5, Assen6 
en Rotterdam7 zien wij de onderstaande aanbevelingen.  
 
Zoals ook eerder aan bod kwam, is maatwerk binnen de voorzieningen gewenst. Er is 
behoefte aan een beschermd wonen locatie voor verslaafden, zodat cliënten die hun 
verslaving nog niet onder controle hebben, maar hier wel aan willen werken (en vaak ook 
op een wachtlijst staan hiervoor), niet uit hun huidige beschermd wonen locatie worden 
gezet en mogelijk weer in de maatschappelijke opvang terecht komen, of uit beeld raken.  
 

 
5 Kruize, A. et al. (2018). Onderzoek sociaal domein Leeuwarden. Groningen, Breuer&Intraval 
6 Kruize, A. et al. (2017). Onderzoek beschermd wonen en maatschappelijke opvang centrumgemeente Assen. 
Groningen, Breuer&Intraval. 
7 Kruize, A., J. de Muijnck en I. Schoonbeek (2019). Onderzoek Oorzaken dak- en thuisloosheid Rotterdam. 
Groningen, Breuer&Intraval. 
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De wachtlijsten bij VNN, GGz-instellingen en psychiaters maken dat cliënten lang op de 
hulp en begeleiding moeten wachten die zij nodig hebben. In deze wachtperiode kan 
psychische problematiek en/of het middelengebruik toenemen. Dit levert druk op voor de 
locatie waar zij verblijven. Een mogelijke oplossing is het in huis halen van deze expertise, 
zodat cliënten al tijdens hun verblijf de hulp krijgen waaraan zij behoefte hebben.  
 
Krapte op de woningmarkt is een aanhoudend probleem dat niet op korte termijn 
verdwijnt. Beschikbare en geschikte woningen zijn schaars, waardoor cliënten langer dan 
nodig in voorzieningen voor maatschappelijke opvang of beschermd wonen verblijven. 
Diverse ingezette maatregelen, met name het proefwonen, lijken hun vruchten af te 
werpen. Onderzoek hoe meer woonruimte kan worden gegenereerd waarmee in de 
behoefte kan worden voorzien. Een project als ‘Kamers met kansen’8 kan – voor de 
jongeren van 18 tot 25 jaar – wellicht ook in Emmen opgezet worden. Daarnaast bestaan 
initiatieven als het voor (tijdelijke) bewoning beschikbaar maken van leegstaande 
kantoorpanden.9 Met dergelijke initiatieven wordt ingesprongen op de actualiteit 
(woningnood), zonder dat hiervoor grote investeringen gedaan moeten worden met een 
lange terugverdientijd. In het Plan van Aanpak Dak- en thuisloosheid van de gemeente 
Emmen staat beschreven dat hiervoor een locatiestudie uitgevoerd wordt. Ten slotte kan 
bekeken worden in hoeverre omringende gemeenten woningen beschikbaar kunnen 
stellen. Inwoners van Emmen staan vaak (uitsluitend) hier ingeschreven bij 
woningcorporaties. De opgebouwde inschrijvingsjaren zijn niet overdraagbaar naar andere 
gemeenten, terwijl men hier wellicht wel wil wonen. Met name voor economisch daklozen, 
die geen beroep doen op (aanvullende) zorg vanuit de WMO kan dit een oplossing zijn.  
 
Zorg voor adequate hulp en begeleiding wanneer iemand zelfstandig gaat wonen, en zorg 
ervoor dat de ambulante hulp indien nodig snel opgeschaald kan worden. Met name 
wanneer GGz-problematiek speelt en iemand geeft aan het niet te redden, moet hierin snel 
geschakeld kunnen worden om te voorkomen dat problematiek verergert en de 
woonsituatie onder druk komt te staan (verwaarlozing, angst om naar buiten te gaan, 
eenzaamheid). Dit geldt ook voor mensen die een GGz-instelling verlaten en zelfstandig 
gaan wonen. Houd langdurig zicht op deze groep en zorg dat de indicatie van ambulante 
zorg snel kan worden bijgesteld indien nodig.  
 
Onder de volwassenen zijn verslaving en terugval in verslaving een veelgehoorde 
aanleiding voor dak- of thuisloosheid. Goede begeleiding door verslavingszorg kan 
bijdragen aan het voorkomen van dakloosheid. Pak signalen van terugval (door het 
wijkteam, of ambulante zorg) vroegtijdig op.  

 
8 https://www.movisie.nl/tool/kamers-kansen 
9 https://www.gemeente.nu/sociaal/economisch-daklozen-krijgen-onderdak-in-kantoorpand/ 
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