
Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

 
 

Het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis 
Ervaringsdeskundigheid vanzelfsprekend in de dienstverlening aan 
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Onderzoek 
Voorkomen Terugval 
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Resultaten eerste meting 2019 

Voor Vrijwilligersacademie  

3 December 2019 

 

Dr. Nienke Boesveldt 



Voorstellen 

• Mijzelf: eerst onderzoek (Trimbos), toen gemeente 
Amsterdam, o.a. Groot MOGGZ, toen gepromoveerd (Vu) 
en weer naar onderzoek (UU) 
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Deelnemende Regio’s  
Totaal client interviews (peer to peer) incl 2e ronde:   189 
Totaal stakeholders incl 2e ronde:        179 

 
 

Alphen a/d Rijn 

– Kaag en 

Braassem 

– Nieuwkoop 

Den Bosch 
– Meijerij Stad 

– Zaltbommel 

– Maasdriel 

– Vught  

Den Haag 
– Zoetermeer 

– Rijswijk 

– Wassenaar 

– Leidschendam-
Voorburg 

 

Gooi- en Vecht 
– Hilversum 

– Huizen 

– Gooische Meren 

– Weesp 

Haarlem 
– Haarlemmermeer 

– Heemskerk 

– Heemstede 

Utrecht (U16) 
– Voorkomen 

Terugval (VT) 

Waterland 
– Purmerend, 

– Edam/ Volendam 

– Waterland 

– Landsmeer 
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Wie zit er in de zaal? 

 

 

• Wie heeft wel eens over dit onderzoek gehoord? 

– Wie kent, heeft wel eens samengewerkt met Maarten 
Davelaar? 

– Kent Meetellen Amsterdam (De Omslag) 
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Onderzoeksvragen 

• Hoe verloopt het traject van personen die nieuw instromen 
in de keten MO of eerder dakloos zijn geweest? 
 

 

• In hoeverre verklaren bekende en nog onbekende 
risicofactoren her aanmeldingen?  
 

 

• In hoeverre verklaren bekende en nog onbekende 
kenmerken van dakloze personen her aanmeldingen? 

 



Onderzoeksmethode 

• 69 interviews met 

– 20 participanten die zich opnieuw hebben aangemeld bij 
de opvang 

– 22 participanten die verblijven in MO en binnen acht 
maanden uitstromen 

– 27 participanten die verblijven in BW en binnen acht 
maanden uitstromen  

 

• Verspreid over en in overleg met verschillende opvang- en 
verblijfslocaties van de Tussenvoorziening, Leger des Heils, 
Lister en Kwintes 

 

 



Onderzoeksmethode 2 

• Interviews door duo’s van onderzoeker UU en co-
onderzoeker (getrainde ervaringsdeskundigen) 

 

• Vragenlijst met vragen over   

– de geïdentificeerde risicofactoren  

– en op basis van aanvullende literatuurstudies  

• Literatuurstudies apart beschikbaar 

 



Methode: peer to peer 

• Ervaringsdeskundigen (ED) als Co-onderzoekers 

• Training in Duo’s 

• Met Onderzoeker UU 

 

Drie trainingsdagen 

1e dag:  

UU, Maarten & ED’s 

 

2 e en 3e dag:  

UU, Maarten, ED’s/  

Onderzoeker UU 

in duo’s 
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De deelnemers dragen bij aan:  

• Reflectie op de opzet en inhoud van de vragenlijst voor de 
diepte-interviews onder cliënten  

• Inhoud van het communicatiemateriaal voor de werving 
van respondenten 

• Deelname aan bijeenkomsten in gemeenten en 
internationale conferenties 
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De driedaagse training omvatte de 
volgende onderdelen 
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• Introductie in het meerjarige, prospectieve onderzoek 
onder gemeenten naar de ambulantisering en 
regionalisering van beschermd wonen en maatschappelijke 
opvang 

• De rol van ervaringsdeskundigheid binnen onderzoek 

• Grondbeginselen van onderzoek doen 

• Interviewtechnieken 

• Aandachtspunten bij het uitvoeren van diepte-interviews 

• Praktische organisatie rond het uitvoeren van interviews 

• Samenwerking met duo-onderzoekers van de Universiteit 
Utrecht (masterstudenten en student-assistenten)  

• Houden van proefinterviews 

• Geven van feedback op elkaars interviews   

 
Boesveldt (2019) 



Film over methode 

• https://onderzoekmobw.sites.uu.nl/ 
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Presentatie resultaten 

 De onderzoeksgroep 

1. Sociale contacten en woonomgeving 

2. (Betaald) werk en zinvolle daginvulling 

3. Formele ondersteuning 

4. Financiële zelfredzaamheid 

 
 

 



Demografische kenmerken van de 
onderzoeksgroep  

Uitgevraagde kenmerken 
 

• Gender en leeftijd 
 

• Verblijfplaats participanten  
 

• Zelf geïdentificeerde verslaving 
 

• Terugval aantallen 
 

• Duur voor terugval in dakloosheid 
 

• Aanleiding voor terugval in dakloosheid  



Disclaimer 

 

 

 

Wij presenteren nu de ‘0’-meting, nog geen effect van het 
ingezette beleid of gerichte acties 

 



SOCIALE CONTACTEN EN 
WOONOMGEVING  

  



 
Sociale contacten en 
woonomgeving 
 
Omvang netwerk 

 

• Veel participanten slecht of geen contact met familieleden. 
Lastige jeugd, moeten al vroeg veel zelf doen 

 

• Voorafgaand aan dakloosheid kort of langer verblijf bij 
familie/vrienden, veel mensen verliezen dit contact 
gaandeweg 

 

• Aantal mensen, met name in BW, goed contact/ steun van 
familie, instabiliteit als deze wegvalt   



 

• 1/3 heeft kinderen, beperkt contact 

 

• Redenen: instabiliteit situatie, geen financiële of andere 
steun kunnen bieden, schaamte, ex-partners, geen eigen 
plek 

 

• Toch kinderen belangrijke motivatie voor herstel  

• Grote wens: contact weer opbouwen, verantwoordelijke rol 

 

 

• Partner is zowel grote wens, als reden voor terugval   

 
Sociale contacten en 
woonomgeving 
 



 

• één of twee belangrijke contacten zouden klaar staan, maar 
worden toch niet gevraagd als (dreiging) terugval 

• Schaamte, stigma en het idee het zelf te moeten doen 

• Stress, verlamd worden, door bomen het bos niet meer zien 

 

 

• Na verhuizing geen behoefte aan oude (verslavings) contacten 
van straat/opvang 

• Lastig: buiten de deur houden, nee zeggen, contact verbreken  

 

 
Sociale contacten en 
woonomgeving 
 



Dealers/criminele contacten grote trigger voor terugval  

• Afhankelijkheid van goedkope/ gratis drugs, handelen  

• Vaak verkeerde inschatting van intenties en risico’s 

• Gevaarlijke contacten 

 

Contacten buiten de deur houden wordt gezien als eigen 
verantwoordelijkheid, weinig ondersteuning op geboden  

 
Sociale contacten en 
woonomgeving 
 



Vragen over resultaten Sociale 
Contacten en Woonomgeving? 

• Naar aanleiding van resultaten in gesprek  



(BETAALD) WERK EN 
ZINVOLLE DAGINVULLING  



 
(Betaald) werk en zinvolle 
daginvulling 
 

  Totaal Groep 1: 

Terugval 

Groep 

2: MO 

Groep 

3: BW 

Betaald werk, vrijwilligerswerk of 

zinvolle daginvulling 

 30 6 8 16 

  Betaald werk  9 2 2 5 

  Vrijwilligerswerk of dagbesteding   21 4 6 11 

Geen betaald werk of zinvolle 

daginvulling 

  39     14 14 11 

Totaal   69 20 22 27 

 
 
Tabel 7. De mate waarin participanten (betaald) werk of zinvolle 
daginvulling hebben p.23  
 



Niet deelnemers (56%) willen vaak wel mee doen, maar ervaren 
allerlei belemmeringen: 

 

• Werken wordt soms gezien als een niet lonend risico, ook wel door 
re-integratie professionals afgeraden 

• Onvoldoende ondersteuning bij het vinden van een passende plek 

• Werken met de nachtopvang als adres 

– Schaamte voor opgeven adres, onvoldoende rust of stress 

• Lichamelijke en psychische klachten 

– (tijdelijk) afgekeurd, verslaving, wisselende behandelingsschema 

• Barrières wegens crimineel verleden of strafblad 

– Gat in cv, aanvraag VOG, stigma/schaamte 

• Spannende sociale aspecten, autoriteitsproblemen en vrijheidsdrang 

 

 
(Betaald) werk en zinvolle 
daginvulling 
 



• Deelnemers (44%): daginvulling is erg belangrijk, leuk, 
bron van sociaal contact, dagritme, nuttig en voelen zich er 
gezien  

 

Kenmerken van meer passend aanbod: 

• Het kunnen bespreken van persoonlijke problemen waar 

rekening mee wordt gehouden op de werkvloer (bijv. 

vermoeidheid, PTSS, verslaving)  

• Flexibiliteit in af- en opschaling van uren 

• Mogelijkheid iets te kunnen doen buiten daklozen circuit, 

leren kennen van nieuwe contacten  

 

 

 

 

 

 

 

 
(Betaald) werk en zinvolle 
daginvulling 
 



Vragen over resultaten over 
(Betaald) werk en zinvolle 
daginvulling? 
• Naar aanleiding van resultaten in gesprek  

 



FORMELE 
ONDERSTEUNING 



Formele ondersteuning is… 

Gemeentelijk beïnvloedbaar 

• Buurtteam (vraag gestuurd) 

• Crisisplekken 

• Maatschappelijke Opvang /Beschermd Wonen (sinds 2015) 

 

• Beter Wonen (wonen en zorg partijen) 

 

Invloed op niveau rijk, verzekeraar 

• Nazorg detentie, reclassering en maatschappelijk werk (na 
vertrek?) 

• Verslavingszorg 

• GGZ 

 



Preventie  

• Eerste keer dakloos/huisuitzetting 

– Tekort aan duidelijke informatie 

– Buurtteam is vaak nog onbekend of onderschat 

problematiek  

– Stress zorgt voor grote waas en weinig overzicht  

• Toeleiding naar juiste zorg duurt soms lang, lange wachtrijen 

voor crisisopvangplekken 

 

 

Formele ondersteuning 



Verslaving als risico 

• Vertrouwen om te kunnen afkicken laag, m.n. na meerdere terugvallen 

• Voor participanten in nachtopvang weinig ondersteuning beschikbaar voor 

verslaving. Afkicken op eigen kracht voor veel verslaafden gevaarlijk. 

• Voor meesten detox enige optie, nazorg niet voldoende om duurzaam te 

stoppen. Weinig aandacht bij detox voor vervolgtraject. Gezondheidsrisico 

• Uitgebreidere behandeling vaak onmogelijk door missend huisadres 

• Participanten snel getriggerd om weer te gebruiken door sociale 

omgeving  belang goede vervolgplek  

• In veel gevallen ook na uitstroom te weinig ondersteuning geboden op 

verslaving. Belangrijke reden voor terugval! 

– Belangrijk om ook hulp te bieden buiten kantooruren 

– Gecontroleerd leren omgaan met gebruik voor aantal passende optie 

– Aandacht voor assertiviteit  

 

 

 

Formele ondersteuning 



GGZ problematiek 

• Aanleiding voor verhoogd risico op terugval:  

– Vaak wachtrij voor vervolg therapie (voor sommigen 1,5 jaar) 

– Start behandeling maakt emotie los, veroorzaakt instabiliteit 

(extra risico bij eigen woning). 

– Gevolg voor aantal: lang in opvang ivm wens eerst behandeling 

voor uitstromen naar eigen woning 

– Ervaring cliënten: vaak weinig effectieve tijd en aandacht voor 

problematiek  

– Angst om te weinig zorg en aandacht voor problematiek te 

krijgen bij uitstroom, het niet te redden.  

– Belang van gevoel regie over eigen traject op maat! 

 

Formele ondersteuning 



• Verslavingszorg: blokkades voor herstel, behoefte aan 
expertise vroeg in het traject 

• Ondersteuning GGZ (wachten op, impact van behandeling)  

 

Zorgmijders of zorgvuldige zorgzoekers 

• Aantal participanten langere tijd psychiatrische 
problematiek i.c.m. geen hulp accepteren 

• Vaak vertrouwen verloren in hulpverlening  

• ‘met name het zorg mijdende karakter lijkt een belangrijk 
verklarend kenmerk (p.60)’  

 

Aanbeveling: werk aan langdurig contact en vertrouwen 

Maar ook: let op structuurproblemen en invloedssfeer 

Formele ondersteuning 



Formele ondersteuning 

Justitie 

 

• Instroom detentie (openstaande boetes) 

• Nazorg detentie (3 participanten geleid tot dakloosheid)   

 

• Verlies woning na korttijdige detentie 

• Vervolglocatie (MO) na detentie niet geregeld  

• Regiobinding issue na langere tijd detentie  

 

Welke invloed hebben de aanwezig partijen hierin? 



Veteranen 

 

• Vier participanten achtergrond defensie, PTSS 

• Weinig nazorg, weinig vertrouwen in anderen  

• Opvatting zelf op moeten lossen, sterk en gesloten te 
blijven 

• Behoefte aan lotgenoten contact, ‘iemand die het leven 
heeft gezien’ 

 

De projectgroep heeft o.a. gesprekken gevoerd met 
‘Doorn’ en er zijn vandaag twee personen uit deze 
keten aanwezig 

Formele ondersteuning 



Uitstroom/ doorstroom 

• Uitstroom via eenmalig aanbod op wonen (Beter Wonen)  

– Soms gevoel onder druk te worden gezet om zaken te regelen 
voor uitstroomwoning  

– Sommigen bang geen passend eerste aanbod te krijgen 

 

• Uitstroom via eigen oplossing (kamer, vrienden, relatie) geen 
stabiele basis (woningtekort). Maar geen begeleiding. 

 

• Uitstroom naar BW 

– Liever dan rechtstreeks uitstroom uit MO, echter lange 
wachttijden (tot 1 jaar) 

 

• Schorsing, ongepland of voortijdig vertrek uit een BW-instelling: 
aanleiding voor herhaalde dakloosheid 

Formele ondersteuning 



Formele ondersteuning 

Uitstroom/ doorstroom 

• Veel behoefte aan meer op-uitstroom-gerichte-begeleiding  

• Behoefte aan duidelijkheid traject  

– Spannend/stress: binnen korte tijd veel regelen en 
aanvragen 

– Vaak op korte termijn bericht over uitstroom 

– Helpend bij BW: stapsgewijs afbouwen van begeleiding 

 

• Ondersteuningsbehoefte 

– Bereikbaarheid buiten kantoor uren 

– Continuiteit begeleiding gericht op zelfstandigheid 

– Continuiteit financiële begeleiding (papierwerk) 

 



 
Formele ondersteuning 
 
Continuiteit 

• Voor uitstroom begeleidingsbehoefte vaak nog onduidelijk  

• Behoefte aan nabijheid vaste begeleiding op afroep  

• Vaak depressieve gevoelens bij uitstroom en veranderingen 

 

Omklapcontract/driepartijen overeenkomst 

• Cliënten positief over eigen regie 

• Nog weinig bekend met buurtteam 

• Idee leeft soms dat buurtteam op sommige plekken te 
weinig outreachend is (is vraaggericht en vrijwillig) 



Vragen over resultaten over 
Formele Ondersteuning? 

• Naar aanleiding van resultaten in gesprek  

 



FINANCIËLE 
ZELFREDZAAMHEID 



Financiële Zelfredzaamheid 

Inkomstenbron  

Inkomsten uit betaald werk    9 

           Waarvan inkomen aangevuld met participatiewet uitkering   5 

Volledige participatiewet uitkering of werkeloosheidsuitkering    39      

            Waarvan daklozenuitkering   10 

(Tijdelijke) arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA, Wajong, etc.)    12 

(Pre-)pensioen/AOW (evt. aangevuld tot bijstandsniveau)     4 

Onbekend   5 

Totaal    69 

Tabel 8. Inkomstenbron participanten 



Financiële zelfredzaamheid 

Schulden door 

 

• Bekostigen verslaving, leidt vaak tot huisuitzetting door 
schulden 

• Onbetrouwbare werkgever, problemen aanvraag uitkering 

• Vertrek naar buitenland: vaak impulsieve actie liefde, vlucht 
voor verslaving of schulden of reactie op onverwachte 
gebeurtenis (ziekte/overlijden familielid). Geen 
weloverwogen plan noch uitschrijving 

• Opeenstapeling boetes/schulden bij zorgverzekeraar, 
woningbouwcorporaties, belastingdienst of justitie 
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Financiële zelfredzaamheid 

• Schulden geven stress, verliezen van overzicht  verergering 

problemen 

• Angst opnieuw schulden te krijgen als zelfstandig wonend, soms 
reden om niet te willen verhuizen 

 

Voorbereiding uitstroom: schuldenstabilisatie  

• 3/4 participanten ontvangt ondersteuning/toeleiding bewind 

• Voor aantal organisaties is het ontvangen van hulp bij stabiele 
schulden voorwaarde voor instroom in woning (Beter Wonen) 

 

Ervaring ondersteuning bij financiën 

• Vaak eerste stap naar bewindvoering spannend/lastig, daarna positief.  

• Informeel contact heel fijn, mogelijkheid bellen/appje 

• Vertrouwen met schuldhulpverlener belangrijk door schaamte 

• Goed gevoel bezig te zijn met aflossen, idee van grip/zelfregie 



Financiële zelfredzaamheid 

Uitstroomgerichte hulp financiën  

• Voor participanten grote voorwaarde voor uitstroom (m.n. 
hulp bij papierwerk + overzicht) 

• Participanten geven graag regie over aan hulp, soms zelf 
weinig overzicht 

• Veel ontvangen weekgeld, vaak positief ervaren, helpt bij 
overzicht  

• Afronden van schuldhulp, bemiddelingstraject biedt 
perspectief 

• Graag nog langere tijd ondersteuning ontvangen ná 
afronding traject (continuïteit!) 

– Stok achter de deur 

– Geleidelijk zelf weer regie pakken over financiën 



Financiële zelfredzaamheid 

 

Genoemde belemmeringen  

• Crimineel/zwart geld in verleden, onwennig weinig geld 

•   Verleiding om zwart te werken 

• Meer kosten bij zelfstandig wonen dan in opvang 

• Participanten met verslaving budget vaak te krap 

 



Financiële zelfredzaamheid   

Verdere financiële belemmeringen rakend aan 
structuren  

 

• Schuldhulpverleningstraject soms aan gemeente Utrecht 
gekoppeld, bemoeilijkt uitstroom naar een regiogemeente 

 

• Gericht ‘Stapelen APV’ door politieagenten in de buurt van 
een voorziening, veroorzaakt oplopen schulden 

 

• Onmogelijkheid om openstaande boetes te betalen, gevaar 
op gijzeling  



Vragen over resultaten over 
Financiele Zelfredzaamheid? 

• Naar aanleiding van resultaten in gesprek 



In aanvulling op Utrechts Beleid 
(10-puntenplan op Voorkomen Terugval 
Dakloosheid) 

• Eigen sociaal network 

 

• Zinvolle daginvulling langdurig, passend en in 
samenhang met Participatiewet aanbieden, inzetten 

 

• Zo lang als nodig hulp bij schulden en budgetbeheren 
aanbieden, niet afhankelijk maken van basiszorg of 
buurtteam voorzieningen wanneer dit niet passend is 
gezien het profiel, individueel traject 

 

• Vraaggericht aanbod niet passend gezien het zorgvuldig 
zorgvragend karakter van deze groep. Bemoeizorg 
varianten en waakvlam is aanvullend nodig. 
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Vervolg 

• Nieuwe interviews met zelfde 69 cliënten februari-mei 2020 

 

• Cliënten gaven toestemming tot match gemeentelijke 
registratie. Nu bezig met koppeling aan interviews 

 

• Relatie met onderzoek naar ambulantisering en 
regionalisering in meerdere Nederlandse regio’s  

 Zie ook planethomeless.nl     

 

• Relatie met Executive Programma MO/BW, door Nienke 
Boesveldt en Michiel van Hees 

 zie brochure en executivemobw.sites.uu.nl  

 

 

http://www.planethomeless.nl/
https://executivemobw.sites.uu.nl/


Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Dank jullie wel! 
 
Volgend ANE college: 

 
 
 
 
 
 
 

Amsterdams Netwerk Ervaringskennis 
b.de.groote@amsterdam.nl 

 
 
 
 
 

 
 

Woensdag 11 december 14.00 uur 
Werken in Buurtteams met Ervaringsdeskundigen (Reinier 
Schippers) 

 
 
 

 
 

 


