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Hoe vergaat het mensen kort na uitstroom uit een verblijfsinstelling? 
Bericht uit het Monitoronderzoek Transitie (Montra) 
Sandra Schel, Sara al Shamma, Linda van den Dries & Judith Wolf 
 
Hoe vergaat het mensen na vertrek uit een verblijfsinstelling, als ze in de wijk (begeleid) zelfstandig gaan 

wonen? Dit informatieblad geeft de resultaten van het deelonderzoek waarin 92 cliënten geïnterviewd zijn 

kort na hun vertrek uit de instelling. Deze interviews vonden plaats in de periode van september 2020 t/m 

april 2021. Dit onderzoek is een onderdeel van een groter onderzoek waarbij bij een selectie van de 92 

cliënten ook diepte-interviews worden afgenomen zes en achttien maanden na hun vertrek. Bij acht van hen 

worden ook interviews afgenomen bij hun naasten. Ook vinden er groepsgesprekken plaats met cliënten, 

naasten en professionals, waarin aandacht is voor de ervaren baat van de ontvangen hulp, en worden er 

interviews afgenomen bij voor het onderzoek relevante stakeholders, zoals de gemeente. Dit onderzoek wordt 

uitgevoerd door Impuls-Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg van het Radboudumc, in opdracht van de 

Impuls Werkplaats. Bijlage 1 geeft achtergrondinformatie over het Monitoronderzoek Transitie.  

 

Profiel van 92 cliënten na vertrek uit een (verblijfs-)instelling 

• 70% (n=64) was man, met een leeftijd van gemiddeld 43,5 jaar (min-max: 19-75 jaar). Het merendeel (62%) 

is nooit getrouwd geweest; 30% is gescheiden, de overige mensen zijn gehuwd of verweduwd. 90% is 

alleenstaand. 

• 18% (n=17) was niet opgeleid (geen opleiding of basisschool), 39% (n=36) was laag opgeleid (lager of 

voorbereidend beroepsonderwijs of middelbaar algemeen voortgezet onderwijs),  19% (n=17) was 

middelbaar opgeleid (middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs) en 16% (n=15) was 

hoog opgeleid (hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs of hoger algemeen en 

voorbereidend wetenschappelijk onderzoek). Van de overige 7 deelnemers was de hoogst afgeronde 

opleiding onbekend. 

• 64% (n=59) ontving na uitstroom begeleiding door de organisatie waar hij/zij was uitgestroomd , 22% 

(n=20) ontving naast begeleiding van de eigen organisatie ook begeleiding vanuit een andere organisatie, 

7% (n=7) ontving geen begeleiding van de eigen organisatie, maar wel van een andere organisatie en 6% 

(n=6) ontving helemaal geen begeleiding na uitstroom. 

 
1 Huidige woonsituatie, werk en vrijetijdsbesteding 
Van de 92 deelnemers woonden 89 mensen in een eigen zelfstandige woonruimte (met eigen 

huurcontract/hypotheek), 2 mensen hadden een eigen zelfstandige woonruimte met huurcontract op naam van 

de instelling en 1 persoon woonde in een kamer (particuliere sector) met gedeelde keuken en sanitair. Slechts 

38% van de deelnemers had betaald werk of deed vrijwilligerswerk. De deelnemers waardeerden hun 

woonsituatie over het algemeen positief, evenals hun manier van vrijetijdsbesteding (zie figuur 1). 
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Figuur 1. Ervaren woonsituatie en vrijetijdsbesteding (n=92)

  

2 Inkomen & schulden  
63% van de deelnemers gaf aan schulden te hebben. Figuur 2 toont de verdeling van de hoogte van deze 

schulden. Van alle 92 deelnemers had de afgelopen maand 15% onvoldoende geld voor voeding, 50% had 

onvoldoende geld voor kleding, 21% had onvoldoende geld voor wonen, 37% had onvoldoende geld om te reizen 

voor zaken als boodschappen doen, afspraken met een arts of het bezoeken van vrienden en familie en 59% had 

onvoldoende geld voor sociale activiteiten.   

 

Figuur 2. Hoogte schuld in Euro’s in de eerste maand na uitstroom uit de verblijfsinstelling (n=92) 
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3 Steun van relaties  
Gemiddeld gaven de deelnemers aan dat er ‘soms’ tot ‘vaak’ iemand klaar stond om hen te steunen, 

bijvoorbeeld door een luisterend oor te bieden of door om mee te gaan naar een belangrijke afspraak. 

Antwoorden werden gegeven op een schaal van 0 (nooit) tot 5 (altijd). Figuur 3 geeft een overzicht van het 

percentage deelnemers per antwoordcategorie. De mate waarin deelnemers sociale steun ervaarden is zeer 

uiteenlopend. Het merendeel van de deelnemers ontving de verschillende vormen van steun naar eigen zeggen 

vaak of altijd. Afhankelijk van het type steun was er echter een substantiële groep (van 21% tot 35%) die aaan 

gaf zelden tot nooit steun te ontvangen.  

Figuur 3: Mate van sociale steun door het netwerk (n=92), in % per antwoordcategorie. 
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4 Psychische klachten  
Gemiddeld leken de deelnemers weinig last te hebben van psychische klachten (zie figuur 4). De psychische 

klachten van de deelnemers werd gemeten met de Brief Symptom Inventory. Deze lijst meet vier typen 

psychische klachten: hostiliteit, somatische klachten, angstklachten en depressieve klachten. De deelnemers 

konden op een schaal van 1 (helemaal geen) tot 5 (heel veel) aangeven in welke mate zij deze klachten 

ervaarden.  

Figuur 4. Psychische klachten van de deelnemers na vertrek uit een verblijfsinstelling (n=92). 

 

5 Herstelproces 
De deelnemers waren gemiddeld ‘enigszins negatief’ over hoe ze er de afgelopen 7 dagen voorstonden met 

betrekking tot hun herstel. Herstel is gemeten met stellingen als ‘Ik voel me beter over mezelf’ en ‘Ik kan leiding 

nemen over mijn leven’. Deelnemers gaven op een schaal van 1 (sterk mee oneens) tot 5 (sterk mee eens) aan 

in hoeverre zij het met de stellingen eens waren. Hoe hoger de score, hoe positiever zij over hun eigen herstel 

waren. De deelnemers scoorden gemiddeld een 2,8 (zie figuur 5).  
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6 Stigma mbt voormalige woonsituatie 
De deelnemers is gevraagd in welke mate zij zich door anderen gestigmatiseerd voelen en daarnaast zelf-stigma 

ervaren mbt hun voormalige woonsituatie. Deelnemers konden op een schaal van 1 (zeer mee oneens) tot 5 

(zeer mee eens) aangeven in hoeverre zij het met een aantal stellingen eens waren. Hoe hoger de score, hoe 

groter de ervaren mate van stigma. De gemiddelde score op ‘ervaren stigma door anderen’ was 2,66 en die op 

‘ervaren zelf-stigma’ 2,34 - niet heel ernstig, maar toch voldoende om er bij stil te staan.  

Figuur 5: Ervaren mate van herstel en stigma (n=92). 

  
7 Zelfbepaling 
De deelnemers waren redelijk positief over de mate waarin zij dingen in hun leven konden bepalen. Hen is 

gevraagd hoe zij in de afgelopen 7 dagen hun ‘zelfbepaling’ ervaarden met stellingen over autonomie, 

competentie en verbondenheid (op een schaal van 1 sterk mee oneens tot 7 sterk mee eens). Hoe hoger de 

score, hoe positiever het oordeel. Op autonomie en verbondenheid scoorden deelnemers gemiddeld een 5,2.Op 

competentie scoorden zij gemiddeld iets lager, nl. gemiddeld 4,9. 

 

8 Zorggebruik  
Figuur 6 geeft een overzicht van welk type zorg de deelnemers in de afgelopen 6 maanden (dus ook toen de 

deelnemers nog in de instelling verbleven) gebruik hebben gemaakt.  

De deelnemers maakten voornamelijk gebruik van ambulante woonbegeleiding (94%), de huisarts (59%), de 

tandarts (39%) en een algemeen ziekenhuis (35%). Naast de in figuur 6 genoemde typen zorg, maakten 5 

deelnemers ook gebruik van fysiotherapie, 5 deelnemers kregen bewindvoering, 1 deelnemers kreeg 

schuldhulpverlening en 1 deelnemer kreeg thuiszorg. 
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Figuur 6. Percentage mensen dat de zorg in de afgelopen 6 maanden heeft gebruikt (deels verbleven de 

deelnemers nog in de instelling) 

9 Zorgaansluiting 

Om te onderzoeken of de geboden zorg goed aansloot bij de zorgbehoeften van cliënten is hen gevraagd om op 

diverse leefgebieden aan te geven of zij daar hulp bij wilden én of zij daar hulp bij kregen. Door deze antwoorden 

te combineren ontstaan vier vraag-aanbodconfiguraties: hulp gewenst en ontvangen (vervulde hulpbehoefte), 

hulp niet gewenst maar wel ontvangen (ongevraagde bemoeienis), hulp gewenst, maar niet ontvangen 

(onvervulde hulpbehoefte) en hulp niet gewenst en niet ontvangen (figuur 7).  

‘Hulp gewenst en ontvangen’ kwam voornamelijk voor bij financiën, huisvesting, psychische gezondheid, 

dagbesteding en het vinden van werk. Ongevraagde bemoeienis kwam weinig voor (alleen bij financiën en 

huisvesting was dit percentage iets hoger dan tien procent) en van ‘onvervulde hulpbehoefte’ was vooral sprake 

bij financiën, huisvesting en het vinden van werk. Gebieden waar ook de vervulde hulpbehoefte relatief groot 

was. Op de meeste leefgebieden (veertien van de zestien) wilden de meeste deelnemers (>60%) geen hulp en 

zij kregen die hulp ook niet. 
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Figuur 7. Zorgaansluiting ten tijde van het interview (n=90-92) 

10 Conclusies 
Het merendeel van de deelnemers (70%) is een man, gemiddeld 44 jaar (min-max: 19-75 jaar) en, let wel, 57% 

heeft geen opleiding genoten of is laagopgeleid. In het oog springt, dat 90% alleenstaand is en het merendeel 

(62%) nooit getrouwd is geweest of is gescheiden (30%). Na uitstroom kreeg bijna iedereen (op 6% na) 

begeleiding. De resultaten van de eerste meting bij cliënten (N=92) direct na vertrek uit een verblijfsinstelling 

roepen de vraag op hoe sterk de basis is van de mensen voor een stabiel thuis in de wijk en wat hun perspectief 

is op verder herstel en re-integratie. Wat zijn in dit opzicht de belangrijkste conclusies? 

 

Positief is: 

• De woonsituatie wordt gemiddeld als goed ervaren. Bij ‘huisvesting’ zijn er echter ook nog onvervulde 

         behoeften. 
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• De meerderheid van de mensen geeft aan vaak steun vanuit zijn omgeving te ontvangen. 

• Mensen hebben betrekkelijk weinig last van psychische klachten. 

• Over hun mate van autonomie en verbondenheid zijn deelnemers enigszins positief. 

• Het ervaren stigma is beperkt, maar hoog genoeg om bij stil te staan: stigma door anderen is iets sterker  

dan ervaren zelfstigma. 

• Deelnemers wensten en kregen vooral hulp bij hun financiën, huisvesting, psychische gezondheid, 

dagbesteding en het vinden van werk. Op de meeste leefgebieden wilden en kregen de deelnemers geen 

hulp. Denkend aan het feit dat bijvoorbeeld een substantieel deel van de mensen weinig netwerk heeft, en 

geen hulp wil bij versterking van contacten, roept de vraag op of ondersteuning mogelijk toch nodig is. 

 

Er zijn zeker ook zorgen: 

• Meer dan de helft van de mensen (63%) heeft forse schulden en heeft onvoldoende geld voor heel    

essentiële levensbehoeften. 

• Een substantiële groep (van 21 tot 35%) zegt zelden tot nooit steun te ontvangen. 

• Slechts 38% had werk of vrijwilligerswerk. Bij dagactiviteiten ligt een duidelijke behoefte aan  

ondersteuning. 

• De ervaren competentie – vaardigheden om doelen te bereiken die van belang zijn – is niet heel groot. 

• Deelnemers zijn gemiddeld enigszins negatief over hun herstel. 

• De onvervulde zorgbehoefte bij financiën, huisvesting en het vinden van werk is betrekkelijk groot. 
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Bijlage 1 Achtergrond van het Monitoronderzoek Transitie 
 

De stap van beschermd wonen naar (begeleid) zelfstandig wonen is voor veel mensen een (te) grote stap, zeker 

als zij niet de juiste ondersteuning ontvangen tijdens en na deze transitie. Wanneer de begeleiding na uitstroom 

te snel stopt, of niet voldoende omvattend of intensief is, is er een aanzienlijk risico op maatschappelijke uitval 

en (her)opname in beschermd wonen. Dit heeft niet alleen impact op de mensen zelf, maar ook op hun nabije 

omgeving, en het gebruik van hulp en voorzieningen. Het is daarom belangrijk om te weten onder welke 

voorwaarden de transitie voor deze mensen goed kan verlopen.  

Impuls - Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg van het Radboudumc voert, in nauwe samenwerking met 

de Impuls werkplaats, een onderzoek uit naar de transitie van dakloze mensen in de opvang (nachtopvang en 

woonvoorzieningen en ook crisisopvang) en bewoners van instellingen voor beschermd wonen naar (begeleid) 

zelfstandig wonen in de wijk. Afgekort noemen we dit onderzoek ’Montra’. Het monitoronderzoek brengt in 

kaart hoe mensen de transitie van beschermd wonen naar (begeleid) zelfstandig wonen ervaren en hoe ze zich 

kunnen redden en een nieuw bestaan weten op te bouwen. Het onderzoek richt zich op vragen als: Wat 

voorspelt een verbeterde levenskwaliteit, een toenemende mate van participatie en stabiele huisvesting voor 

deze mensen? Welke soort hulp kan de mensen helpen om een leven te leiden dat voor hen de moeite waard 

is? Antwoorden op deze vragen geven aanknopingspunten voor verbetering en versterking van de 

transitieondersteuning van de mensen, zowel in hun eigen omgeving als geboden door ervaringsdeskundigen 

en professionals. Betrokkenen zijn met de informatie beter in staat om de mensen in kwestie te begeleiden en 

te ondersteunen bij hun transitie omdat zij ook meer zicht krijgen op helpende en belemmerende factoren bij 

die transitie. Inzicht in de transitie biedt ook aanknopingspunten voor beleid. Zo kan op basis van de 

onderzoeksresultaten worden besloten de zorg tijdens en na de transitie aan te passen of op een andere manier 

in te delen. Ook geeft dit onderzoek zicht op de voorwaarden die in de wijk, in de samenleving nodig zijn om de 

transitie goed te kunnen maken. 

Contactpersonen 

De projectleiding van het onderzoek is in handen van Linda van den Dries. Prof. dr. Judith Wolf is 

eindverantwoordelijk voor het project. Voor vragen kunt u contact opnemen met Sara Al Shamma: 

sara.alshamma@radboudumc.nl 

 


