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Uit onderzoeken in Utrecht en Den Haag blijkt dat meer dan de helft van de dakloze mensen 

in de nachtopvang al eerder zorg heeft gehad en daarna weer dakloos is geworden.  

Eerdere pogingen tot beschermd wonen, of zelfstandig wonen met begeleiding, mislukten. 

De vraag is hoe herhaaldelijke dakloosheid door 

uitval uit woonvoorzieningen voorkomen kan 

worden. Hulp en een woning krijgen en dan weer 

dakloos worden, dat is op zijn zachtst gezegd, 

weggegooid geld, toch?

Waar gaat het mis?
Mensen die in de maatschappelijke opvang 

verblijven, krijgen doorgaans een ‘traject’.  

Het traject in de maatschappelijke opvang is 

gericht op het zo snel mogelijk vinden van een 

passende woonplek, met zo nodig begeleiding 

en inkomensbeheer. Als het traject mislukt, waar 

ligt dat dan aan?

Is uitstroom na opvang duurzaam?
De enige vorm van wonen met begeleiding 

waarvan de duurzaamheid is onderzocht, is 

Housing First. Housing First kent een succes 

percentage van meer dan 80%: na 5 jaar huis

vesting via Housing First woont meer dan 80% 

van de ingestroomde mensen stabiel. Van andere 

vormen van beschermd en begeleid wonen is dat 

niet bekend. Uit de bovengenoemde onder

zoeken naar de voorgeschiedenis van mensen in 

de nachtopvang blijkt dat zij in veel gevallen uit 

een woonvoorziening of begeleid wonen zijn 

gezet. De redenen daarvoor zijn divers. Sommige 

mensen zijn niet in staat zich aan de huisregels 

te houden (voorbeeld: geen geweld, geen 

middelengebruik of dealen, geen –geluids 

overlast, meewerken aan hulpverleningsplan)  

en dan wordt hun ‘traject’ beëindigd. Het kan 

afhankelijk zijn van de setting: niet iedereen 

gedijt in een groepsvoorziening met gezamenlijk 

gebruik van keuken en sanitair. Ook het regelen 

van de financiën is een factor die de duurzaam

heid van uitstroom beïnvloedt. 

Hoe maak je wonen met begeleiding 
duurzaam?
Een belangrijke succesfactor voor duurzame 

uitstroom is de match die gemaakt wordt tussen 

de persoon die weer gaat wonen en de plek  

en buurt waar hij terecht komt. Is een groeps

voorziening passend? Of juist een zelfstandige 

woning? Kan iemand zijn financiën zelfstandig 

beheren? Het wortelen in de nieuwe wijk en het 

vinden van een zinvolle daginvulling kost tijd en 

inspanning. Goede voorbeelden van begeleiding 

daarbij zijn de methodieken van Housing First, 

Critical Time Intervention en Buurtcirkels. 

Hoe voorkom je terugval?
Er is een wereld te winnen door bij elke te  

her huisvesten persoon na te gaan welke  

oplos singen mogelijk zijn om terugval te 

voorkomen. Helpt het om iemand gebruik te 

laten maken van respijtvoorzieningen? Helpt het 

om met de collega organisaties in een regio 

afspraken te maken over tijdelijke plaatsingen 

die terugval voorkomen? Is er een andere 

(prikkelarme) huisvestingsvorm nodig voor 

bepaalde mensen? Krijgen mensen adequate 

begeleiding bij hun financiën? Is er 24/7 een 

mogelijkheid om te bellen met een begeleider 

zoals in Amsterdam het A10 Team biedt? 

Allemaal goede voorbeeld en die de duurzaam

heid van uitstroom bevorde ren en terugval 

voorkomen. Waar voor je geld!
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Meer weten? 
Neem contact op met Rina via  06 13 84 64 84
of mail naar Preventiealliantieimpuls@radboudumc.nl  
of klik hier voor de website van de Preventie Alliantie.

Impuls
Onderzoekscentrum  
maatschappelijke zorg

https://impuls-onderzoekscentrum.nl/preventiealliantie/
mailto:Preventiealliantie-impuls%40radboudumc.nl?subject=
https://impuls-onderzoekscentrum.nl/preventiealliantie/
https://impuls-onderzoekscentrum.nl/

