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lnleiding
Bergen op Zoom is centrumgemeente voor Maatschappelijke Opvang. Zij blijft dit tot en met 2025. Daarna

wordt bezien of er een doordecentralisatie van de taken plaats kan vinden.

Middels het door de centrumgemeente aan u reeds gezonden jaarplan Regionaal Kompas (zie bijlage 3) bent u

op de hoogte gebracht van de activiteiten met betrekking tot maatschappelijke opvang in 2019 en geplande

ontwikkelingen voor 2020.

Deze raadsmededeling gaat over het reguliere beleid en de stappen die hierin worden genomen in relatie tot
de door uw raad in december gestelde vragen over daklozen. Extra genomen maatregelen in relatie tot de

Coronarichtlijn opvang dak- en thuislozen van het ministerie van VWS blijven hier buiten beschouwing' Wel

treft u als bijlage bij deze raadsmededeling een brief aan die het college van Roosendaal heeft gestuurd aan

het college van Bergen op Zoom. ln de brief roept zij het college van Bergen op Zoom op om zo snel als

mogelijk (weer) te voldoen aan de richtlijn van het ministerie van VWS betreffende de opvang van dak- en

th u is loze n.

ln de mei circulaire 2020 verwachten wij meer duidelijkheid over de toekomstige middelen die aan onze regio

ter beschikking worden gesteld voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen.

lnformatie/kernboodscha p

A. Lokale aanpak
Naast de taken en verantwoordlijkheden die de centrumgemeente heeft op het gebied van maatschappelijke

opvang neemt de gemeente Roosendaal ook zelfstandig maatregelen om de problematiek van (dreigende)

dakloosheid aan te pakken. We doen dit middels 1. preventie en middels 2. huisvesting. Hieronder schetsen wij

u deze maatregelen.

l.Preventie

bestaonszekerheid
Recentelijk ontving u de raadsmededeling 'themalijnen bestaanszekerheid'. De in deze RM genoemde

themalijnen dragen bij aan het vroegtijdig signaleren en oplossen van knelpunten in de bestaanszekerheid

Daarmee dragen zij bij aan het voorkomen van dakloosheid. Zowel bij volwassenen als jongeren.



Vroeg eropaf
lnmiddels is in Roosendaal gestart met project 'vroeg erop af'. De gemeente Roosendaal werkt bij Vroeg Eropaf

samen met de woningcorporatie Alwel, Brabant Wate4 CZ, coöperatie VGZ en Achmea Zilveren Kruis. Van deze

organisaties en van de energiebedrijven ontvangen we berichten over betalingsachterstanden. Zo kunnen we

hulp aanbieden waar dat nodig is.

Moatwerkfonds
Wegwijs heeft een maatwerkfonds waarmee ook huisuitzettingen kunnen worden voorkomen. Tot nu toe zijn

er dit jaar 13 mensen geholpen met huurachterstanden

I n zet e rva ri n g sd e sku n d i g h e id
De herstelvoorziening Fameus ondersteunt mensen met psychische problematiek. Een substantieel deelvan de

mensen die dakloos wordt heeft psychische/psychosociale problematiek. Het herstelgerichte aanbod van

Fameus draagt bij aan het opnieuw grip krijgen op het leven.

Ervaringsdeskundigen van GGZWNB organiseren op diverse plekken inloopmomenten voor een goed gesprek

en ondersteuning.

Aanpok dok- en thuisloze arbeidsmigronten
De gemeente Roosendaal heeft Stichting Barka aangetrokken om hun reconnectionprogramma ook in
Roosendaal uit te voeren. Het doel van het reconnection programma is het ondersteunen van Midden- en Oost

Europeanen, die uitsluiting ervaren door verslaving, werkeloosheid en dakloosheid, met het terugkeren naar

het land van herkomst of naar een ander land waar de persoon een beter perspectief heeft. Het Reconnection

team bestaat uit een ervaringsdeskundige (vroeger dakloos en verslaafd maar nu met succes

geheelonthouder), met iemand die gekwalificeerd is als psycholoog of maatschappelijk werk.
Het reconnectionprogramma start 1 juni.

2.Huisvesting

Besch utte woo nvo r m Th e resia stra at
De voormalige woonvorm Abbeyfieldhuys is omgevormd tot beschut zelfstandig wonen (huurders van Alwel)
waarvoor inwoners in aanmerking komen met lichte psychische, psychosociale en/of verslavingsproblematiek.
De GGZWNB heeft de opdracht gekregen om de bewoners vanuit een herstelvisie te begeleiden met mogelijke

doorstroom naar een reguliere woning elders in de gemeente.

F I exw o n i ng e n v oo r S poedzoe ke rs
Zoals eerder aangegeven wordt er op de Flaviadonk door Alwel een project gerealiseerd voor dertig
flexwoningen. De doelgroep voor deze flexwoningen is met name (eenouder)gezinnen. De oplevering staat
gepland voor medio 2021.

Met Alwel zijn we in gesprek over de mogelijkheid om meer flexwoningen te realiseren

Zelfsto n d i g e wo n i n g e n zw e rfjo ng e re n

Wij blijven samenwerken met Alwel en Stichting Twist om dak- en thuisloze jongeren onder begeleiding van

Stichting Twist te huisvesten in een eigen zelfstandige woning. Vorig jaar zijn er 4 jongeren op die manier in
Roosendaal gehuisvest en dit jaar inmiddels 3.

B. Regionale voorzieningen (centrumgemeente)
Er staan momenteel een aantal grote veranderingen in de planning die van invloed zijn op de toekomstige
inrichting van de maatschappelijk opvang en het beschermd wonen. Dit heeft onder andere te maken met de

verdere doordecentralisatie van het beschermd wonen, de uitname van een deel van beschermd wonen naar

de WLZ, en de verdere ambulantisering van de zorg.



Vanaf 2022 zal de centrumgemeente Bergen op Zoom samen met de regiogemeenten een nieuwe periode

voor contractering aangaan met aanbieders voor zowel maatschappelijk opvang, beschermd wonen als

ambulante begeleiding.

Om de transformatie van beschermd wonen naar beschermd thuis (van verblijf in een intramurale setting

MO/BW-setting naar een eigen woning met de benodigde ambulante ondersteuning) te maken lopen we

momenteeltegen aan aantal problemen aan:

- Er is niet voldoende inzicht in hoe het bestaande aanbod van MO/BW/BG in de regio zich verhoudt tot het

gewenste (toekomstige)aanbod in de regio;

- Er spelen veel verschillende belangen van gemeenten, woningcorporaties, zorgaanbieders.

- Er is nog geen zicht op de omvang van de middelen die het Rijk voor beschermd wonen en maatschappelijke

opvang voor onze regio ter beschikking stelt vanaf L\/2OZL'

Als gevolg van het bovenstaande ontbreekt het in de regio nog aan concrete afspraken tussen gemeenten,

zorgaanbieders en woningcorporaties m.b.t. het huisvesten en (ambulant) begeleiden van de doelgroep'

lnmiddels is, mede met een subsidie van ZonMw, gestart met het project juiste ondersteuning op de juiste

plek. De doelstelling van het project is als volgt:

o Visiedeling met afdelingen in de centrumgemeente, regiogemeenten, zorgaanbieders en

woningcorporaties.
o Huidige en toekomstige capaciteit MO/BW in kaart brengen.

o Vastleggen van voorwaarden en gewenste afspraken omtrent uitstroom MO/BW voor gemeenten,

zorgaanbieders en woningcorporaties.
o Dit project draagt bij aan de doorontwikkeling van de regionale visie rondom MO/BW voor de regio

Bergen op Zoom
¡ Het onderdeel 'capaciteit MO/BW' van dit project levert input voor het gesprek tussen gemeente,

aanbieders en woningcorporaties over de toekomst van het MO/BW aanbod. Ook draagt het bij aan de

ontwikkeling van gezamenlijke afspraken aangaande de doordecentralisatie MO/BW.

Dat betekent ook dat de aan u toegezegde verkenning van door u benoemde oplossingen als een

passantenhotel en 'onder de pannen' hierin worden meegenomen.

Uitganspunt van de gemeente Roosendaal is dat er zoveel als mogelijk ingezet moet worden op een duurzame

oplossing in plaats van tijdelijke opvang. Bij voorkeur dus een reguliere (of beschutte) woning met de juiste

begeleiding. Het uitbreiden van de huidige opvang in Bergen op Zoom kan noodzakelijk zijn, maar dan

uitsluitend voor de korte termijn.

De uitkomsten van dit project zullen in januari 202L gereed zijn

Preventiepokket
Op regionaal niveau wordt een basistakenpakket voor preventie & vroegsignalering opgesteld welke

gemeenten in onze centrumregio georganiseerd moeten hebben om dakloosheid den instroom in de regionale

voorzieningen te voorkomen. Hierover worden in het derde kwartaal van 2020 bestuurlijke afspraken gemaakt'

Aønpok zwerfjongeren
ln de RM Stand van zaken aanpak zwerfjongeren van LL maart hebben wij u op de hoogte gebracht van het

plan van aanpak met betrekking tot dak- en thuisloze jongeren. Onderdeel van de aanpak was het starten van

een tussenvoorziening voor dak- en thuisloze jongeren. Wij hebben toen aangegeven dat regionale

besluitvorming op dit onderdeel nog moest volgen. De besluitvorming over deze voorziening is aangehouden.



Enerzijds is er in de huidige crisis onzekerheid over beschikbaarheid van middelen en anderzijds wachten wij
op de uitkomsten van hierboven genoemde project 'de juiste ondersteuning op de juiste plek'.

De gemeente Roosendaal is vooruitlopend op de regionale aanpak in gesprek met Alwel, Wijzijn en Stichting
Twist om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om al lokaal ervaring op te doen met zo'n voorziening.

Reg i o no o I u itvoe ri n g spl a n

De zes gemeenten in de centrumregio hebben een Regionaal Uitvoeringsplan geschreven. ln het Regionaal

Uitvoeringsplan staat beschreven hoe wij in de regio de doorontwikkeling van maatschappelijke opvang,
beschermd wonen en begeleid wonen (ambulante begeleiding)vorm wensen te geven. Dit regionaal
uitvoeringsplan ligt als concept voor aan de zes wethouders uit de centrumregio en zal met uw raad gedeeld

worden na instemming.

Onderzoek onder dqklozen naar de opvangketen
Eind 2019 is er een onderzoek gedaan onder daklozen naar de mogelijkheden en belemmeringen die zij

ervaren in de opvangketen in de gemeente Bergen op Zoom. Door omstandigheden is dit onderzoek pas

recentelijk afgerond. De onderzoeksrapportage treft u als bijlage aan bij deze raadsmededeling. De uitkomsten
worden meegenomen in het hierboven vermelde project 'de juiste ondersteuning op de juiste plek'.

Consequenties
Geen

Communicatie
n.v.t.

Vervolg(procedure)
We zijn voornemens om u over 3 maanden opnieuw te informeren over ontwikkelingen op het gebied van
maatschappelijke opva ng.

Bijlagen
L. Rapportage opvangketen voor daklozen in Bergen op Zoom
2. Brief aan het college van Bergen op Zoom inzake noodopvang
3. Jaarplan Regionaal Kompas 2020

Afsluiting en ondertekening

Wijvertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geTnformeerd

Hoogachtend,
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Voorwoord 
 
Voor u ligt het onderzoeksrapport over de ervaringen van daklozen met voorzieningen binnen de 
opvangketen in Bergen op Zoom.  Het onderzoek is gedaan in opdracht van de gemeente Bergen 
op Zoom en uitgevoerd door Karin Duboc en Tjitske Boots. 
 
Karin Duboc en Tjitske Boots maken deel uit van PuMa (Publiek Maatwerk), een flexpool van 
jonge professionals verbonden aan de Regio West-Brabant. PuMa is opgezet voor en door de 
gemeenten van West-Brabant en voorziet in de behoefte van gemeenten naar flexibele, tijdelijke 
professionals met kennis van de regio. Karin Duboc heeft een achtergrond in culturele 
antropologie en sociale geografie en heeft ervaring met kwalitatief onderzoek. Ze zoekt de 
verbinding op en is goed in het doorgronden van verschillende perspectieven.  Daarnaast heeft 
ze kennis en ervaring bij gemeenten als beleidsadviseur en projectleider. Tjitske Boots heeft een 
achtergrond als algemeen sociaal wetenschapper en ervaring met zowel kwantitatief als 
kwalitatief onderzoek in verschillende rollen bij gemeenten en onderzoeksbureaus.  
 
Wij (Karin Duboc en Tjitske Boots) willen graag de daklozen bedanken die deel hebben genomen 
aan dit onderzoek. We danken hen voor hun openheid, vertrouwen en medewerking aan het 
onderzoek. Daarnaast willen wij ook de woonbegeleiders, pedagogisch medewerkers en 
casemanagers bedanken voor het delen van al hun kennis en ervaring en voor de tijd die zij vrij 
konden maken voor dit onderzoek.  
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Inleiding 

 
 

Opdracht en aanleiding 

 
Gemeente Bergen op Zoom is een centrumgemeente voor de opvang van daklozen en heeft 
daarmee een regionale functie. In 2020 vindt er een nieuwe aanbesteding van de 
maatschappelijke opvang plaats. In dit kader wil de gemeente graag weten hoe daklozen het 
huidige stelsel aan voorzieningen ervaren. Ook willen zij weten op welke punten zij kunnen 
verbeteren.  
 
Doel van dit onderzoek is om het inzicht in dakloosheid in de gemeente Bergen op Zoom te 
vergroten. Bergen op Zoom krijgt signalen door dat er nieuwe groepen daklozen binnen de 
maatschappelijke opvang verschijnen. Informatie over de achtergrond van daklozen helpt om het 
beleid en de voorzieningen beter op de doelgroep af te stemmen.  

 
Vraagstelling 
 

Hoofdvraag 
Welke mogelijkheden en belemmeringen ervaren daklozen in de opvangketen in de gemeente 
Bergen op Zoom? 
 
Deelvragen 
1. Wat zijn de belangrijkste voorzieningen voor daklozen binnen de opvangketen in Bergen op 
Zoom? 
2. Welke groepen uit de samenleving maken gebruik van de opvangketen voor daklozen? 
3. Welke mogelijkheden en beperkingen ervaren daklozen om de situatie van dakloosheid te 
beëindigen? 
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Methode  
 

In dit hoofdstuk lichten we toe hoe het onderzoek is opgezet en uitgevoerd. 
 

Opzet en werkwijze interviews 
 
Voor dit onderzoek hebben we gebruik gemaakt van semigestructureerde interviews met (ex-) 
daklozen. In totaal waren dit zestien interviews. De interviews waren semi-gestructureerd. Dat 
wil zeggen dat de onderwerpen van tevoren zijn vastgelegd in een topiclijst (zie bijlage 1) maar 
dat het verloop kan variëren. Dit biedt als voordeel dat de geïnterviewden op eigen wijze en 
volgorde hun verhaal kunnen doen en dat de onderzoeker door kan vragen op bepaalde 
onderwerpen om meer diepgang in de antwoorden te krijgen. De topiclijst is tot stand gekomen 
na gesprekken met enkele hulpverleners en enkele dagen van participerende observatie bij de 
maatschappelijke opvang. Tijdens de onderzoeksperiode hebben we de topiclijst regelmatig 
bijgesteld.  
 
De verdeling van de geïnterviewden over de verschillende woonvormen was als volgt (sommige 
geïnterviewden hebben ervaring met meerdere woonvormen): 
Maatschappelijke opvang  9 interviews 
Crisisopvang   3 interviews 
Sober Wonen   2 interviews 
Housing First   2 interviews 
De Kade   1 interview 
Zelfstandig   1 interview 
Buiten     3 interviews 
 
Geïnterviewden woonachtig bij Sober Wonen, Housing First, de crisisopvang, de Kade en 
zelfstandig wonenden hebben we benaderd via de hulpverlening. Geïnterviewden die verbleven 
bij de maatschappelijke opvang of die buiten verbleven hebben we ofwel zelf of via de 
hulpverlening benaderd.  
De locatie van het interview verschilde per geïnterviewde. Het belangrijkste criterium voor de 
locatie van de interviews was dat de geïnterviewde zich er op zijn gemak voelde. Voor de één 
betekende dit dat het interview tijdens een wandeling door het park werd gehouden, de ander 
zat het liefst in de woonkamer van de woonvoorziening, in de buitenruimte van de 
maatschappelijke opvang, in de kantine of in het kantoor.  
Bij zeven van de zestien interviews waren er ook andere personen aanwezig bij het interview, 
zoals een begeleider of een vriend. De keuze hiervoor lag bij de geïnterviewde.  
We hebben dertien mannen en drie vrouwen geïnterviewd met een leeftijd tussen de 25 en 70 
jaar. Jongeren vielen buiten de scope van het onderzoek, omdat zij onder de jeugdwet vallen en 
gebruik maken van andere voorzieningen. 
De geïnterviewden hebben op basis van anonimiteit aan het onderzoek meegewerkt. Meerdere 
geïnterviewden hebben aangegeven geen vertrouwen (meer) te hebben in de gemeente, het 
systeem of hulpverleners. Sommigen van hen zijn bang dat informatie tegen hen gebruikt kan 
worden. Vijf geinterviewden wilden daarom liever niet dat het interview werd opgenomen. Van 
deze interviews is direct na afloop een samenvatting gemaakt. De overige elf interviews zijn 
getranscribeerd. In het rapport is zorgvuldig omgegaan met anonimiteit van participanten. 
Details zijn daarom soms weggelaten zodat deze niet naar één persoon kunnen worden herleid. 
We maken in deze rapportage ter illustratie gebruik van citaten uit de interviews, waarbij iedere 
respondent een nummer heeft gekregen (R1 t/m R16). 
Omdat de doelgroep moeilijk te benaderen was, hebben we gebruik gemaakt van een beloning 
voor deelname aan het onderzoek. Afhankelijk van de situatie van de geinterviewde, ontving hij/ 
zij een VVV-bon van €10,- of twee nachten gratis verblijven bij de opvang, wat normaal ook €10,- 
kost. 
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Interviews duurden van 20 minuten tot 1,5 uur, afhankelijk van het verloop van het gesprek. De 
dataverzameling vond plaats in de periode van donderdag 6 juni tot en met vrijdag 6 september 
2019. 
In de analyse- en rapportagefase van het onderzoek hebben we de getranscribeerde interviews 
gecodeerd. Allereerst deden we dit met de techniek open coderen. Bij open coderen leest de 
onderzoeker het interview door en hangt labels (codes) aan tekstfragmenten. Deze codes geven 
aan wat de het hoofdonderwerp is van dat tekstfragment. Vervolgens gingen we over op axiaal 
coderen. Hierbij deelden we de codes in overkoepelende codes in, waardoor hoofdcategorieën 
ontstonden. Ten slotte gingen we over op selectief coderen, waarbij we de data bij de codes 
bekeken en relaties en verbindingen legden tussen de codes. Zo is uiteindelijk de codeboom (zie 
bijlage 2) ontstaan, die de basis vormt voor dit rapport. Het onderzoek is vooral beschrijvend 
van aard. We generaliseren en interpreteren zo min mogelijk, om het perspectief van daklozen 
weer te geven.  
 

Participerende observatie en informele gesprekken 
 
Participerende observatie is een methode van veldonderzoek met oorsprong in de antropologie. 
Door te participeren in het dagelijkse leven krijgen wij als onderzoeker makkelijker toegang tot 
de doelgroep.  Ook heeft participerende observatie geholpen om bepaalde informatie uit 
interviews beter in context te plaatsen. Op veertien momenten is één van ons aanwezig geweest 
op de maatschappelijke opvang. Soms voor een half uur en enkele korte gesprekken. Andere 
keren is er met de aanwezige cliënten gekookt en gegeten.  De vele informele gesprekken tijdens 
deze momenten hebben bijgedragen aan de beantwoording van de deelvragen.  Participerende 
observatie, informele gesprekken en interviews werden zoveel mogelijk gecombineerd om 
efficiënt om te gaan met de tijd. Door verschillende methoden te combineren, konden we de 
validiteit van het onderzoek bovendien garanderen. De uitkomsten van de interviews werden 
immers onderstreept door de gesprekken met de hulpverlening en door participerende 
observatie. 
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Resultaten 

 

In dit hoofdstuk laten we zien wat de resultaten zijn van het onderzoek. Dit doen we door de 
deelvragen te beantwoorden. Ten eerste laten we zien wat de belangrijkste voorzieningen zijn  
binnen de opvangketen in Bergen op Zoom. Ten tweede laten we zien met welke doelgroep we 
te maken hebben als het gaat om dak- en thuislozen. Ten slotte bespreken we wat de ervaringen, 
de mogelijkheden en de belemmeringen zijn binnen de opvangketen. 
 

Voorzieningen in de opvangketen 
 
Allereerst beginnen we met een korte beschrijving van de voorzieningen binnen de opvangketen 
in Bergen op Zoom. Het  onderzoek concentreert zich op de maatschappelijke opvang, sober 
wonen, Housing First, crisisopvang en de Kade. Dit zijn de belangrijkste voorzieningen binnen de 
opvang voor daklozen.  Ieder onderdeel van de opvangketen is uniek wat betreft 
toelatingsvoorwaarden, regels, begeleiding en het aantal plaatsen. 

Maatschappelijke opvang 
De maatschappelijke opvang op de Zuidoostsingel staat ook wel bekend als nachtopvang of bed-
bad-brood-voorziening.  Iedereen is hier welkom voor een bed voor de nacht, een douche en een 
warme maaltijd. Er zijn achttien slaapplekken, verdeeld over verschillende slaapzalen. Wie niet 
werkt mag hier zeven nachten achter elkaar overnachten. Daarna moet men minimaal drie 
nachten elders overnachten, tenzij er slaapplaatsen over zijn. Daklozen die wel werken, mogen 
hier iedere nacht overnachten. Bij de maatschappelijke opvang zijn hulpverleners van WijZijn 
Traverse aanwezig. 
 

Crisisopvang 
De crisisopvang is er voor mensen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen door een crisissituatie. 
Iedereen heeft hier een eigen kamer. In de praktijk maken vooral gezinnen gebruik van de 
crisisopvang omdat er weinig alternatieven beschikbaar zijn voor deze doelgroep. Er is ruimte 
om te koken en te eten. Overdag is er begeleiding aanwezig. In totaal zijn er vijf kamers 
beschikbaar in één woning. Naast dit pand zijn nog twee panden aanwezig met elk drie kamers. 
Deze maken ook onderdeel uit van de crisisopvang. 
 

De Kade – begeleid wonen 
De Kade is een Beschermd Wonen – locatie waar 24/7 woonondersteunende zorg geboden 
wordt voor mensen met combinatie van psychische klachten en (vaak ernstige) verslaving.  
 
Sober wonen 
Sober wonen is bedoeld voor daklozen met relatief lichte problematiek. Het is de bedoeling dat 
daklozen na zes maanden doorstromen naar een zelfstandige woning. Om diverse redenen 
blijven de meeste mensen hier vaak minimaal negen maanden wonen. De bewoners krijgen 
begeleiding van WijZijn Traverse.  In totaal zijn er tien plaatsen beschikbaar, verdeeld over drie 
woningen. 
 
Housing First 
Housing First is een vorm van intensieve, ambulante begeleiding, voor (langdurig) daklozen, 
vaak met meervoudige problematiek. De toewijzing van een woning is de start van het traject. Je 
komt in aanmerking wanneer je wekelijkse begeleiding toestaat en een huur- en 
betalingsovereenkomst afsluit. Een traject duurt twee jaar. De intentie is dat de dakloze na het 
traject in dezelfde woning zelfstandig gaat wonen.. In totaal zijn er tien plaatsen beschikbaar. 
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Overige voorzieningen 
Er zijn nog andere voorzieningen die in dit onderzoek buiten beschouwing zijn gelaten. Zo 
kunnen daklozen in aanmerking komen om door te stromen naar groepswoningen van WijZijn 
Traverse. Deze voorziening is voor mensen die minder intensieve begeleiding nodig hebben. 
 

Gebruik voorzieningen 
Uit dit onderzoek is gebleken dat het gebruik van de opvangvoorzieningen heel grillig is. De 
volgorde  instroom, doorstroom en uitstroom wordt niet altijd op lineaire wijze doorlopen. Bij 
daklozen, zeker daklozen met multi-problematiek, verloopt het vaak anders. Zij blijven lang 
hangen bij één voorziening. Dit omdat er te weinig plaatsen zijn om naar door te stromen of 
omdat ze niet aan een zelfstandige woning kunnen komen. Voor een enkeling is het simpelweg 
niet mogelijk om ooit zelfstandig te gaan wonen, gezien de psychische toestand.  Sommigen 
vallen zelfs terug naar een eerdere voorziening zoals de maatschappelijke opvang (dit was bij 
twee van de geïnterviewden het geval).   
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Doelgroep  
  
De groep daklozen in Bergen op Zoom is heel divers. Dit komt ook naar voren uit ons onderzoek. 
De diversiteit beschrijven we in deze paragraaf.  
We hebben te maken met mensen met zeer uiteenlopende problematiek (psychiatrische, 
verslaafde, economische daklozen) en achtergrond (geslacht, opleiding, migratie-achtergrond). 
De gemeenschappelijke delers van daklozen zijn dat ze meestal te maken hebben met schulden, 
negatieve emoties, multiproblematiek en een klein sociaal netwerk waar ze écht terecht kunnen. 
 

Geslacht 
De meeste interviews zijn gehouden met mannen. Drie van de zestien interviews waren met een 
vrouw. De drie vrouwen bevonden ze zich ieder op een andere plek in de opvangketen: 
crisisopvang,  Housing First en de maatschappelijke opvang. 

Voel je je veilig hier op de opvang? Over het algemeen wel, ik sta mijn mannetje wel. Ze hoeven 
echt niet aan mij te komen of aan mij te zitten want dan raak ik ze gelijk op de bek. Mijn dochter 
maakt zich daar zorgen over maar doe maar rustig, je moeder redt zich wel. […] Er zijn natuurlijk 
ook genoeg vrouwen in de begeleiding die hier ook werken. Die houden hun oogje ook wel in het 
zeil. R5 

Je hebt nooit bij de opvang op de Zuid-Oostsingel aan hoeven kloppen? Nee. Die andere keren dat je 
dakloos was? Nee, dat was allemaal in Breda enz. Daar heb je bij daklozenopvang gezeten? Nee, 
ook niet. Hoe regelde je dan een bed? Ja, gewoon hier en daar. Ik had altijd geld, ik had altijd drugs. 
Hoe kwam je dan aan geld? Ik had toch UWV. UWV stopt niet als je geen adres hebt. Op een 
gegeven moment kreeg ik dat wel dat ik een adres moest hebben. Als de gemeente mij niet in 
wilde schrijven moest ik dat laten weten en dan was dat ook goed. Dat heb ik uiteindelijk ook 
gedaan maar toen was alles al geregeld. Ja, dat was wel fijn. Heel vaak zat ik bij iemand, een 
beetje feesten en doen. Uiteindelijk raakte mijn geld op en dat zag ik dan en dat ging steeds 
minder en dan moest ik de deur uit. R9 
 

Opleiding 
Ook wat betreft opleidingsniveau is er veel diversiteit onder de geïnterviewden. Het verschilt van 
het niet afmaken van de basisschool tot een opleiding op universitair niveau. 

Je bent ICT-er? Hoe kom je dan..? Dat is het verhaal, dan moet je even lang zitten hoor, als je het 
hele verhaal wilt horen.  Ik ben inderdaad ICT-er geweest maar dat werd allemaal te veel. Door 
de scheiding en door het niet zien van mijn kind, dan praat ik over negen jaar geleden. R1 

Ik heb een opleiding gevolgd voor dierenverzorging en logistiek teamleider. […] Dieren zijn 
gewoon mijn passie en is  wat ik altijd al wilde doen maar daar was helaas geen werk in te 
vinden en ben ik gaan leren voor logistiek teamleider. R3 
 
What would you prefer, what kind of job? It is very difficult because I don’t have professional 
language, my work is different. In [thuisland], I worked as a Physics teacher for some years, that 
was my first job. Then I worked in a science commerce. R4 

Ben je naar school geweest? Ja, tot 9 jaar. Ik ben gestopt door de situatie in [oorlogsland]. Ik wil 
leren lezen. Wat deed je nadat je gestopt was? Ik hielp mijn vader. R6 
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Verslaving  
Zeven van de zestien geïnterviewden geven aan verslaafd te zijn (geweest) aan drank en/of 
drugs. Te denken valt aan overmatig alcoholgebruik, het gebruik van marihuana, GHB, cocaïne, 
etc. De aanleiding, duur en intensiteit van het gebruik is bij iedereen verschillend.    
 
Ik ben nu [in de dertig], ik denk dat ik nu twintig jaar drugs gebruik, echt veel, echt lang hoor. 
Niet allemaal aan een stuk door, van 2010 tot 2012 ben ik gewoon clean geweest. Zeven 
maanden een keer en negen maanden een keer. De lol van het uitproberen en hoe meer je haalt 
bij GHB, hoe goedkoper het is. We hadden toen een keer best veel gehaald, 1,5 liter en mijn 
toenmalige vriend die moest maandagochtend gaan werken en die was hartstikke gaar en moe. 
Die pakte een potje, stik fit en zo en ik deed dat ook en dan blijft het 24 uur in je lichaam en dan 
sluipt het er zo in. R9 

Dat was bij [bedrijfsnaam], daar heb ik in ieder geval drie jaar gewerkt, vier/vijf ploegen. Daar 
ben ik al ’s morgens gaan drinken. Ik ben daar eigenlijk met de alcohol verzeild geraakt. Daar is 
het voor mij verpest. R1 

Het geld, ja dat gaat zo door je neus. Daar staat een Maserati en daar staat een Ferrari in de 
garage om het zo maar te zeggen. En dan gaat het rap. Coke. Cocaïne.. Dat is geen fijne.. nee dat is 
geen leuke. Dat is troep.. Maar je wordt er in ieder geval een ontzettend ander mens van. Dat is 
niet goed. Je laat alles floppen want het draait alleen nog maar om dat. R14 

De wens om af te kicken is er bij vrijwel alle geïnterviewde verslaafden. De meesten hebben het 
al verschillende keren geprobeerd, maar vielen steeds terug: 

Daar is het voor mij verpest maar ik denk dat het dieper bij mij zit. Ik wil daar deze keer eigenlijk 
achter komen met een beetje begeleiding. Ik wil voor mezelf gaan uitzoeken waarom ik het elke 
keer verpest voor mezelf want dat is eigenlijk het hele erge. Soms is het een moeilijke keuze en 
dan doe je het toch en dan heb je toch weer spijt. R1 

Toen was ik ermee gestopt en afgekickt en op een gegeven moment pak je het weer en dan kan je 
niet meer stoppen. Het wordt steeds erger en steeds moeilijker. […] Kentron is een afkickkliniek 
om te detoxen en in Utrecht ook. Portugal was een behandelkliniek ook. Choices in Breda dat is 
twaalf stappen van Minnesota. Vier keer in de week naar van die meetings. Ik deed het wel want 
ik zat daarbinnen.  Alleen op zondag tussen 13:00 en 17:00 mocht je met familie of even weg. Ik 
kwam daar op dinsdag net gedetoxt bij de GGD en dan ben je ziek, zwak en misselijk. [...] ik heb 
het een paar keer ook zelf gedaan en hij [vriend] heeft mij laatst geholpen. R9 

Een detox dan loop je te trillen en te beven, dat is echt afkicken. Zie je daar tegenop? Nee, daar 
ben ik niet bang voor. Ik vind dat belangrijker dat afkicken als verder gaan. Ik ben daar niet bang 
voor, ik heb voor hetere vuren gestaan, hele hete. Drie, vier dagen zal ik daar last van hebben van 
dat trillen en je eetlust gaat even weg maar dan kom je weer bij. Niet alleen je eetlust maar ook 
bij zinnen en daar gaat het om. R10 

Ex-verslaafden geven aan bang te zijn voor een terugval, vooral wanneer ze zich weer in dezelfde 
omgeving begeven als in de periode waarin ze gebruikten.   

Ik ben bang dat ik mensen tegen kom. Drugs mensen. Er zijn nog weleens mensen geweest die 
aan mijn vroegen of ik een potje wilde dan zeg ik, ga weg met die rotzooi. Op een gegeven 
moment heb je een dag dat je wel zegt, snap je. Zo ver ga ik het niet laten komen want dan ga ik 
de deur gewoon niet uit. Het is altijd een risico en daar heb ik geen zin in. R9 
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Psychische problematiek  
Bij een deel is sprake van psychische problematiek. Deze psychische problematiek is zeer divers, 
van mild tot psychiatrisch. Te denken valt aan agressie, depressie, trauma, 
persoonlijkheidsstoornissen en psychoses. Enkelen zijn hiervoor in behandeling (geweest). 

Mijn verhaal, ik heb hem nog niet afgemaakt want dat is weer een ervaring door die waas waar ik 
het over had. Die kleine zat te wachten bij het bankje, zo ver ik weet was ik naar de Albert Heijn 
bij het Zonnenplein gefietst. Ik ben daar in elkaar geschopt en ik word pas in het ziekenhuis 
wakker. Zo’n gebeurtenis dus, ik kan het niet navertellen. In het ziekenhuis wist ik het niet omdat 
er keihard tegen mijn kop was geschopt want dat had ik dan gehoord en dat was ook via, via. Zo 
heb ik een paar keer in mijn leven zo’n gebeurtenis meegemaakt maar dat ik gewoon niet weet 
wat. Dat heeft heel veel kapotgemaakt. Voor die kleine ook, ze kan wel alleen naar huis fietsen 
maar ze zat daar wel op mij te wachten op het bankje. Toen werd ik met de ambulance en 
gelukkig hebben ze haar meegenomen. Het kan mij niet schelen hoe het met mij gaat, het eerste 
wat ik vroeg was hoe het met die kleine ging, Toen zeiden ze je bent agressief, toen zei ik, nee, ik 
ga nog niet naar huis want die kleine is nog ergens. Toen wilde ik de kleine gaan zoeken en toen 
zeiden ze, daar is ze en toen had ik rust. Zijn dat dan bepaalde situaties die dat triggeren of weet je 
dat niet? Nee, het heeft met woede te maken maar waarom dat zo doorslaat, dat is raar. R1 

Bij de psycholoog is het wel zwaar, maar ik merk dat ik het aan het verwerken ben, ik ga EMDR 
doen. Het grootste probleem is wat er in de afgelopen twee jaar allemaal is gebeurd. Ik heb alles 
over mijn grenzen laten gaan. Ik moet mij hier veilig voelen, dat is nog niet helemaal ook al wil ik 
zeggen van wel. Ik moet ook stil staan bij mijn gevoel. Ik zeg dan shit ik voel het weer en dan 
word ik onrustig. Het gaat steeds beter en we hebben goede gesprekken gehad. Ik ben nu bezig 
bij de psycholoog om mijn agressie een beetje onder controle te houden maar af en toe lukt dat 
nog niet. R7 
 
Het is nu wel heel druk in mijn hoofd omdat ik nuchter ben sinds kort. Ze wilden ook op ADD 
gaan testen want het is af en toe aardig vervelend in mijn hoofd. Dat ik dingen van mij af moet 
zetten als er maandag iets moet gebeuren wat ik echt vervelend vind dan blijf ik daar een heel 
weekend over doorgaan. Ik vind het zelf echt erg nu. R9 

Ik was depressief, het hoefde voor mij allemaal niet meer. Maar nu krijg ik een eigen plekje, dat 
geeft me heel veel rust. Ik weet dat het nu beter zal gaan. R12 

Wat had je dan voor ziekte, waarvoor had je medicijnen? Depressie, verdriet, angstaanvallen, 
nachtmerries enz.  R10 
 
Detentie 
Zes van de zestien geïnterviewden geven aan weleens te maken te hebben gehad met justitie. 
Een enkeling meerdere keren. 
 
Ik werd opgepakt want ik moest taakstraf voltooien, er stond er nog een open van 2009. 
Daarnaast ook nog twee keer twintig dagen. Ik heb mijn advocaat gebeld met de vraag of dat 
normaal was. We hebben een herziening gevraagd en die is geaccepteerd en nu staat er nog 
tachtig uur open.  Die moet ik nog voltooien maar dat gaat moeilijk met een been dat mank loopt 
en als je geen huis hebt. R10 

Housing First gaat het ook verlengen en ik ben een beetje een justitie kindje. Ik ben nu bezig om 
mijn agressie een beetje onder controle te houden maar af en toe lukt dat nog niet. R7 
 
Ik heb in een zware gevangenis gezeten [...] Ik was binnen en de traangas kwam binnen. Ik was 
helemaal niet normaal. Mijn haar is uitgevallen. Ik zat boven, ik weet niet hoeveel dagen, 
misschien wel 2 weken. Daarna ging ik naar beneden. Na X dagen was ik vrij en kom ik hier naar 
toe, naar de daklozenopvang. Ik had geen kamer, geen verblijf.. R6 
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Migratie 
Vijf van de zestien geïnterviewden hebben een migratie-achtergrond. De doelgroep migranten is 
een unieke doelgroep, omdat ze te maken hebben met aanvullende problematiek. Het gaat dan 
om problemen rondom het paspoort of de verblijfsvergunning, gebrek aan kennis over 
wetgeving en regels in Nederland en miscommunicatie of beperkingen door de taalbarrière. 

I have appointment at the [naam taalinstituut] and then I start. I try to learn it by myself in the 
centrum. […] Using the street language is difficult for me. When you talk with someone very high 
level, it is like a shock. I will stop the time when I see the kinderenliedje, I cannot, yes I see it. R8 

Toen ik hier (nachtopvang) kwam was mijn verblijfsvergunning net verlopen. Ik moest wachten 
totdat deze verlengd was. Daarna kon ik doorstromen naar sober wonen. Dit heeft een paar 
maanden geduurd. Ik hoop dat ik nu sneller kan doorstromen. Hoe komt het dat je weer naar hier 
terug bent gekomen? Ik had een paar weken vakantie gevraagd om mijn papieren te regelen. Ik 
wilde graag genaturaliseerd worden. Dan kunnen ze mijn pasje niet meer zomaar afpakken. Het 
heeft veel voordelen voor mij. Ik ben daarvoor naar het consulaat in Nederland geweest maar 
daar konden ze mij niet helpen. Ik moest een geboorteacte overleggen maar die had ik niet. Toen 
ben ik gaan reizen naar o.a. Frankrijk, Spanje en Portugal om daar mijn papieren te regelen. In 
die landen zit namelijk wel een ambassade. Als je daar naar toe gaat, ga je eigenlijk naar 
[geboorteland]. Ik dacht dat ze me daar vast wel verder konden helpen. Mijn reis heeft 
uiteindelijk veel langer geduurd als ik had gedacht. Bij Sober wonen hebben ze daarom mijn plek 
aan iemand anders gegeven. Ik ben nu net een paar dagen terug. En nu ben ik weer hier 
[maatschappelijke opvang]. Ik had mezelf nog zo beloofd dat ik hier niet meer terug zou komen. 
Ik schaam me enorm tegenover alle mensen hier. Het is als inkt op een wit doek. Ik moet het zelf 
regelen, begrijp je. Je moet niet altijd afhankelijk zijn van anderen. Ik ben volwassen genoeg. R13 

Mijn paspoort ben ik een keer kwijtgeraakt en stond daarom als gestolen geregistreerd. Ik heb 
het toen weer teruggevonden en ben het weer gaan gebruiken. Bij een controle werd het van me 
afgenomen omdat het als gestolen stond geregistreerd. Sinds 1,5 jaar probeer ik mijn paspoort 
terug te krijgen. Omdat ik uit (ander EU land) kom, kan dit niet bij het gemeentehuis. Bij de 
ambassade blijven ze volhouden dat ze mijn paspoort nodig hebben en zonder paspoort kunnen 
ze geen papieren regelen. Mijn hele dossier, de aanvragen voor mijn paspoort, etc. lagen bij de 
hulpverlener. Daar heeft het lange tijd stil gelegen. Ik ben daar erg boos over. Nu zit er een 
advocaat op mijn dossier. Ik hoop dat het lukt om de papieren snel te regelen. R15 

 
Negatieve emoties 
Veel van de geïnterviewden kampen met negatieve emoties. Een aantal noemen het depressie, 
anderen hebben het over spijt, schaamte, onzekerheid, teleurstelling en eenzaamheid. 
 
Hoe gaat het nu met je? Ik zit in een vicieuze cirkel door verslaving en door mijn financiële 
situatie. Ik ben al zo vaak in en uit detentie.. Ik ben levensmoe.. dat is gek misschien voor iemand 
van mijn leeftijd. Ik ben eenzaam en geïrriteerd. [...]Ik ben zo vaak teleurgesteld geweest in 
mensen. Daarom houd ik ook zoveel van dieren. R2 

Meer rust in mijn hoofd en dat ik met mijn depressie aan de gang kan en dat mijn schulden, dat 
word geregeld  en dat ik mijn zoontje weer kan zien tenminste dat het  weer heel dicht bij is. Dat 
zijn wel de dingen waar ik nu echt mee worstel.  R3 

The problem forced me to be and it has caused me a lot of pain. What causes you a lot of pain? I 
mean I don’t know, I don’t want to be in opvang. When you go on the street everybody sees me in 
opvang. Are you ashamed? Yes. I am very careful about how they treat me. R8 

Wat vind je het zwaarste aan de hele situatie? Het gebrek aan liefde zal ik dan zeggen en dat het 
mijn eigen veranderde. R9 
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Schulden 
Negen van de zestien geïnterviewden geven aan schulden te hebben. De meesten staan onder 
bewindvoering. Meerdere geïnterviewden geven aan schulden te hebben bij de woningstichting 
omdat  zij moesten betalen voor reparaties aan de woning nadat zij deze hadden verlaten. 

Vorig jaar had ik dan die schuldhulpverlening aangevraagd in Breda bij de kredietbank. Dat is 
nog steeds in afwachting, hoe dat…Dat is nog steeds in afwachting? Ja. Begeleider Housing First: 
Ja, dat is echt een zere zaak. We zijn al meer dan een jaar verder, nou precies een jaar nu. Dat is 
officieel ingediend, compleet met dossiers dus daar lag het niet aan. Van tevoren waren we al een 
paar maanden bezig, met oriënteren, verzamelen en echt in augustus was het compleet 
ingediend bij de gemeente. Die dragen het over aan kredietbank en ik weet niet precies wat daar 
de reden van is maar het is nog steeds niet in gang gezet. Om de zo veel maanden krijg je dan een 
brief dat je een nieuw contactpersoon hebt, ja, oké leuk maar er is toch geen contact. Ze zijn een 
keer hier geweest om te kijken wie jij bent en of je inderdaad aan de voorwaarden voldoet. Nou, 
dat was dus die heeft het weer doorgeschoven en daar zitten we nu op te wachten. Dat is wel 
zuur want dat duurt natuurlijk drie jaar zo’n bemiddelingstraject en er had al een jaar voorbij 
kunnen zijn. R14 

Er wordt alleen maar gekeken naar wat er op papier staat. Als je schulden hebt, wordt je gewoon 
niet geholpen. Waarom helpt de schuldsanering dan niet? Dan moet ik van 50 euro per week 
rondkomen, dat kan ik echt niet. En dan nog kom je niet van je schulden af, sommige schulden 
draag je jarenlang mee. […] Ik was ziek geworden, daarna liep mijn uitkering af. Ik kon daarom 
mijn huur niet meer betalen. Daarna werd ik mijn huis uitgezet (woning Stadlander). Ze hebben 
mij toen de verbouwing van de woning laten betalen. R11 

Ook vanwege de schuldenlasten van mijn huis en dan… Van je huis, je bedoelt…Ja, het heeft een 
schuldenpost, mijn huis was natuurlijk…, dat zag er niet uit, dat was gestript van boven naar 
beneden en het kostenplaatje was voor mij natuurlijk. Dan praat je over 15.000 euro met gas en 
licht erbij en energie. Half september gaat dat in en dan gaan er al dingen naar bewind voering 
als dat een half jaar stabiel blijft dan ga ik de schuldsanering in. Binnen drie jaar zit ik eraan vast 
en de rest wat dan overblijft wordt dan kwijtgescholden. R5 

Ik had een huurwoning van de corporatie. Daar moest ik op gegeven moment uit omdat ik de 
rekeningen niet meer kon betalen. Ze stuurde erop aan dat ik zelf mijn huur zou opzeggen. Dit 
zou voor mij goedkoper zijn dan mij eruit laten zetten dus dat heb ik gedaan. Vervolgens hebben 
ze een rekensom gemaakt van alles wat in de woning moest worden hersteld: in de douche zat 
kalk, de hele cabine werd vervangen, de muren opnieuw gestukt, een nieuwe WC, enz. Alles bij 
elkaar kostte het meer dan 10.000 euro. Deze kosten werden op mij verhaald. Omdat ik niet 
meer wist wat ik moest doen klopte ik bij de welzijnsorganisatie aan. Ik belandde in de 
schuldsanering. Het [dakloos worden]  had voorkomen kunnen worden als de woningcorporatie 
meer had meegedacht. Het had helemaal niet zo ver hoeven te komen. R15 

Sociaal netwerk 
De mate waarin de geïnterviewden nog een sociaal netwerk hebben, verschilt. Een deel van de 
geïnterviewden heeft wel nog contact met familie, maar de mogelijkheid om er te slapen is er 
meestal niet. Wanneer er geen contact meer is, speelt schaamte vaak een rol. Echte vrienden 
hebben ze vaak niet meer. Wel wat kennissen.   

Heb je hier nog vrienden en familie in de buurt? Ja, dat opzich wel. Mijn familie komt uit [stad]. 
Mijn zus woont in [dorp] die zie ik ook nog wel. Vrienden, ja, wat zijn vrienden? Het zijn eigenlijk 
meer kennissen. Ik heb wel een hoop kennissen maar vrienden kan ik op een hand tellen.  Het 
zijn geen vrienden waar je bij aan kan kloppen voor een slaapplek? Nee, op zich niet. Wel gevraagd 
maar dan praat ik niet over een nachtje. Een nachtje heeft niet zo veel zin? Wel gevraagd maar dan 
krijg ik negen van de tien keer te horen dat er geen plek is. Of een schuurtje, dan krijg ik de 
sleutel, daar past dan precies een eenpersoonsbed in. Ik heb dan wel een plekje voor mezelf 
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maar dan denk ik dan kan ik net zo goed hier blijven. Ik bedoel het meer als een vriendendienst 
als het straks met regen en winter en ik naar buiten moet. […]Ik wil het ook niet, ik moet het ook 
zelf doen. Ik wil niet afhankelijk zijn, ook al ben ik dat wel soms en moet ik wat vragen. R1 

Heb je nog contact met familie? Mijn nichtjes herkennen mij niet eens. Mijn moeder ging dood 
toen ik 13 was, mijn vader belt 1x per week. En vrienden? Wat zijn dat? Ik ken wel veel mensen 
ja.. R2 

Er waren toen geen vrienden of familieleden die jou toen in huis konden nemen? Al mijn vrienden 
wonen nog thuis en wonen vrij klein. Mijn zusje woont ook heel klein.. en mijn ouders leven niet 
meer. R3 
 
Je kinderen, heb je daar goed contact mee? Ja, allebei goed. Ze hebben hier ook de opvang voor jou 
geregeld. Ja, dat heeft mijn schoondochter samen geregeld, dat ik hier terecht kon. Van hun kant 
is dat hartstikke leuk dat ze dat hebben gedaan. Ik weet nog wel, toen mijn zoon hoorde van de 
wietplantage, wilde hij geen contact meer met mij. Hij had zoiets van ma, wat doe je nu? Toen 
had hij ook afstand genomen en geen contact meer opgenomen. Op een gegeven moment […] ik 
neem toch contact met je op want je bent toch mijn moeder, ongeacht wat je gedaan hebt, je bent 
nog steeds mijn moeder. Ik vind dat wel leuk om te horen want hij wil mij niet laten vallen. Dat is 
wel leuk en lief. R5 

What did you do in the meantime? I met some people by chance. This family, that day I went to 
Vluchtelingen Werk. I just wanted to ask something about Vluchtelingen Werk and they did not 
do anything for me. They just say go to the daklozen opvang. What kind of family was that, that 
you met, dutch people? Dutch people, very nice people. What did they do for you? They did a lot 
for me. The important thing, maybe you can find anyone, if he told you the rightest. This is a very 
big thing. From the first time, I met this people, they were not afraid of me. Not like, strange man, 
I don’t know this man. From the first time, they tried to help me, for the right direction, they gave 
me the right step. Do you have any friends here, in Bergen op Zoom? Yes, of course. In Bergen op 
Zoom in the Doe Centrum I met a lot of nice people.R8 

Jouw ouders al die jaren…? Die hoefden ik ook niet te bellen, hoor. De dokter zei als je haar in huis 
gaat halen dan wordt het alleen maar erger. Daar vertrouwt ze ook op, het gaat nu goed. Dat zien 
ze ook, mijn nagels groeien ook en dat heb ik ook met die haaruitval, dat ziet er ook zo uit. 
Mensen die Speed gebruiken worden ook helemaal kaal. R9 

Waar brachten ze je dan naartoe? Ja, naar vrienden. Ik had een vriend in Etten-Leur waar ik 
naartoe moest gaan. Ik had daar mijn eigen kamertje en een bed, kon de deur op slot. Hij was 
dan ’s avonds aan het feesten en dan kwam ik aan en dan maakte hij altijd kip met groenten erop. 
Twee dagen kon ik daar van eten en dan was ik daarna weer sterk dan bleef ik daar een paar 
dagen slapen en dan ging ik weer. R9 

Ik had mijn moeder onlangs een bezoek gebracht en ik ben altijd net gekleed en de laatste tijd 
loop ik er onverzorgd bij en het interesseert mij allemaal niet meer maar ik wil wel schoon. Ik 
heb gewoon hele dure kleren dat zit goed. Mijn moeder zegt tegen mij, zo wil ik je niet zien. Ik zit 
naar mezelf te kijken en ik begreep haar niet, ik zei, waar heb je het over? Ze zei, zo wil ik je niet 
zien. […] Ik ben naar [zus]  gegaan en ik zeg ik ben net bij ma geweest en zo wil ze mij niet zien.  
Ik vraag haar, wat is er met ma aan de hand? Ze zegt, begrijp je dat niet? Ik zeg, nee. Dronken zei 
ze, zo wil ze jou niet zien. Toen viel bij mij het kwartje.  Ken je hier verder iemand? Nee, niemand. 
Ik voel mij best wel een soort van Remi. R10 

Heb je veel vrienden? Nee, ik ben alleen. Ik ken wel veel mensen. Contact met familie? Met mijn 
familie heb ik geen contact meer. R13 
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Vijf  geïnterviewden geven aan kinderen te hebben. Drie daarvan hebben geen contact meer met 
hun kinderen. 

Je gaf ook aan dat je kinderen hebt. Ja maar ik laat ze even los. Ik wil ze niet in mijn toestand zien. 
R10 
 
In de tijd dat ik met mijn ex samen was hadden wij ook een kindje en mijn ex werkte en ik zorgde 
thuis voor het kindje. Oké. Jullie hebben samen een kind? Ja. Zie je die nog wel eens? Nee, ik ben er 
nog voor aan het vechten op dit moment.. Ik wil hem wel heel graag zien want ik mis hem echt. 
Vind het echt heel erg.. Wat verdrietig.. Ja, ja.. Ja dat is echt.. Daar heb ik wel veel last van hoor. R3 
 

Multiproblematiek 

De problematiek waar de geïnterviewden mee te maken hebben is complex. Er is vrijwel altijd 
sprake van een combinatie van één of meer problemen: verslaving, psychiatrische problemen, 
schulden, sociale problemen en/of werkloosheid. Meestal zijn deze problemen al gedurende 
lange tijd aanwezig en zijn het problemen die niet van de ene op de andere dag zijn opgelost. Dit 
zorgt voor een negatieve spiraal waar men moeilijk uitkomt. 

Ik ben depressief en verslaafd. Verslaafd aan cocaïne, marihuana, alcohol, sport en vrouwen. 
Ik zit in een vicieuze cirkel door verslaving en door mijn financiële situatie. Ik ben al zo vaak in 
en uit detentie.. Ik ben levensmoe.. dat is gek misschien voor iemand van mijn leeftijd. Ik ben 
eenzaam en geïrriteerd. R2 
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Mogelijkheden en belemmeringen 

 
In deze laatste paragraaf beschrijven we de mogelijkheden en belemmeringen die de 
geïnterviewde daklozen ervaren om de situatie van dakloosheid te beëindigen. Dit doen we door 
de verschillende fases binnen de opvangketen en de bijbehorende voorzieningen te bespreken: 
Toegang, instroom, doorstroom en uitstroom. Ten slotte gaan we ook nog in op de ervaring van 
daklozen met gemeenten. 

 

Toegang (hulpverlening algemeen) 
Op het moment dat daklozen op straat komen te staan, weet niet iedereen waar ze naartoe 
moeten voor onderdak. Een enkeling kende de daklozenopvang en klopte daar direct aan. De 
meesten gingen naar de gemeente en werden daar doorverwezen. Anderen zwierven even rond 
op straat en werden vervolgens door de politie doorverwezen. Vrijwel alle geïnterviewden 
hebben uiteindelijk hun weg naar de opvang gevonden. 
Een belemmering waarmee  verschillende geïnterviewden te maken kregen in de toegang was 
dat ze hulp moesten zoeken bij de gemeente waar ze als laatste ingeschreven stonden. Aan de 
ene kant is dat een praktische belemmering: men heeft geen of heel weinig geld om naar deze 
gemeente te reizen. Aan de andere kant hebben enkele daklozen juist behoefte om aan hun oude 
woonplaats te ontsnappen, bijvoorbeeld omdat ze daar een sociaal netwerk van alleen 
verslaafden hebben. Vluchtelingen moeten eerst naar Ter Apel en worden voor hun gevoel vaak 
van het kastje naar de muur gestuurd. 

Zo stond ik in oktober op straat. Ik heb toen een week rond gezworven en dat was niet te doen. 
Dat was in [stad]. Ik lag ergens verschuild en de politie die adviseerde mij om naar de opvang in 
Bergen op Zoom te gaan en daar hulp aan te vragen. Ik ben toen naar Bergen op Zoom gelopen 
en toen had ik een intakegesprek. R14 

I don’t know where to go, they told me, go to street, they couldn’t do anything for me. I tried to go 
back to Ter Apel. Ter Apel told me about the status and they couldn’t do anything for me. Also I 
came back to gemeente and at that they were doing a meeting. I asked the reception, the lady 
told me that there was a meeting about my situation, to decide. After that they told me no, 
nothing. R8 
 
Ik ben toen naar gemeente Apeldoorn gegaan en gezegd.. ik ben nu dakloos. Volgens mij moet de 
gemeente hierin ondersteunen of in ieder geval wegwijs maken. De gemeente Apeldoorn deed 
dat niet en heeft gezegd, ga maar naar Bergen op Zoom. Van mijn laatste geld ben ik toen naar 
Bergen op Zoom gereisd en van de gemeente werd ik naar WijZijn doorverwezen.  

Ik zat in Bergen op Zoom en dan ging ik naar [WijZijn] Traverse toe en gaf ik aan dat ik dakloos 
was en vroeg ik of er iets bij de Zuid-Oostsingel geregeld kon worden. Ik ging toen naar de Zuid-
Oostsingel, kan ik bij het daklozencentrum ingeschreven worden? Dat daar mijn post aankomt 
want ik had ook een UWV-uitkering. Dat moet je dan eigenlijk ook hebben. Toen zeiden ze, nee, 
dat gaat niet. Ik moest naar Breda omdat dat mijn laatste adres was. Waarom heb je dat toen niet 
gedaan? Wat moet ik in Breda gaan doen als ik in Bergen zit, ik had geen vervoer, ik had geen 
geld. […] Ik heb in Breda niks te zoeken, ik ken daar alleen maar mensen die drugs gebruiken.  R9 
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Instroom 

Maatschappelijke opvang 

De maatschappelijke opvang wordt niet als positief ervaren door de geïnterviewden. Dit komt 
enerzijds door de diversiteit aan daklozen die er gebruik van mogen maken. Daklozen met lichte 
problematiek of economische daklozen zitten tussen (ernstig) verslaafden, ex-gedetineerden en 
daklozen met zware psychische problematiek. Dit zorgt voor een gevoel van onveiligheid.  
Dit bevestigen hulpverleners van WijZijnTraverse en GGZ. Door bezuinigingen in de zorg zijn er 
steeds minder plekken in instellingen voor mensen met psychische problematiek. Ook zijn er 
minder plekken waar drugsgebruik toegestaan is. Voor de enige plek waar dit kan (de Kade) 
geldt een wachtlijst. Hierdoor belanden mensen met verslaving en psychische problematiek 
sneller op straat en dus ook bij de maatschappelijke opvang. Hulpverleners bevestigen dat zij de 
afgelopen jaren een toename hebben gezien van deze groepen daklozen bij de maatschappelijke 
opvang. Tijdens de participerende observatie constateerden we dat aanwezigheid van daklozen 
met psychische problematiek er meerdere malen voor zorgde dat andere daklozen naar buiten 
gingen.  

You stayed in the daklozen opvang? Yes, from the first time, I was very scared. Why were you 
scared? I am not thinking one day I will be in this place. What was it, that made you scared? De 
daklozen opvang, a lot of people take drugs. You can’t think of the behavior of someone else will 
be, you can’t do anything. You went there anyway? Yes, I putted my stuff and my origin document 
with my friends and his family, I gave them because maybe if something get stolen from me. R8 

Ik was blij dat ik weer gewoon een dak boven mijn hoofd had maar ik was wel op dat moment.. Ja 
je hebt er toch een soort vooroordeel  over daklozen en op dat moment kom je dan in de opvang 
en je ziet dat er geen enkel vooroordeel klopt er van. De mensen die daar zaten waren allemaal 
vrij sociaal, vriendelijk. Ja eigenlijk al het tegenovergestelde van wat mensen bij een dakloze 
verwachten. Heel gek.   
R3 

Hoe voel je je hier/ in de opvang? Vertrouwd? Veilig? Nee, we zitten allemaal door elkaar, 
verslaafden en gewone mensen. Je spullen zijn ook niet veilig, er wordt veel gestolen. 's Avonds is 
het gewoon druk. Er lopen regelmatig mensen  met zware problematiek rond. Zo was er eens een 
man die midden in de nacht keihard op de deuren ging slaan. Kan hij ook niets aan doen, hij is 
gewoon ziek. Maar zo iemand hoort niet in de opvang thuis. Ik kan hier gewoon niet slapen. 
Vraag maar aan hem, overdag ga ik dan met spullen gooien enzo. Ik kan dan ook niet meer 
nadenken. Waarom scheiden ze de ‘gewone’ mensen niet van de mensen met psychische 
problemen of zware verslaving? We zitten hier allemaal gewoon bij elkaar! Moet je die zien: die 
loopt de hele dag te schreeuwen en in zichzelf te praten. Er zitten hier ook gevaarlijke mensen 
die jarenlang in de gevangenis hebben gezeten. Die moet je niet allemaal bij elkaar zetten. R12 

Hoe zijn jouw ervaringen op de opvang geweest? Slecht. Waarom? Ik kan er niet tegen. Waar kan 
je niet tegen? Tegen roddels, mensen praten over elkaar en mensen kijken niet in de spiegel. Ze 
kijken naar een ander en daar onderdrukken ze hun eigen problemen mee. Ik heb er wat van 
gezegd een keer en dat is gaan opstapelen, ik kon er niet meer tegen.R10 

Er gebeurt veel in de opvang. Je spullen zijn niet veilig, er wordt veel gestolen. Je moet constant 
je spullen in de gaten houden. Mensen zijn niet eerlijk. Ik wil hier weg maar voel me opgesloten. 
R15 

Kost veel tijd allemaal? Ja, dat is meer mijn probleem. Je moet hier binnen een half jaar ook wel 
weg willen zijn denk ik of je moet zo in de war zijn dat je hier niet thuishoort maar in een kliniek. 
Je ziet soms mensen hier rondlopen… R1 
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Hoe is jouw contact met andere gasten hier? Er zit ook mensen zoals jij en ik zeg maar en daar ga 
je gewoon mee om maar er zitten ook mensen bij waar ik liever niet mee om ga. In mijn ogen zie 
ik dat die geen doel hebben en die heb ik wel, die drinken continu de hele dag. Het was niet aan 
mij besteed, sorry dat ik het zo zeg. Ik heb in principe het doel om hieruit te komen en dat zie ik 
bij hun niet gebeuren. Zo zie ik dat. Je hebt natuurlijk ook allemaal verschillende soorten 
mensen. Ja, daarom. Die houd ik ook een beetje op afstand waarbij ik zoiets heb van daar wil ik 
niks mee te maken hebben, daar blijf ik gewoon uit de buurt. Om het maar even grof te zeggen 
maar zo zit het wel.  R5 

Slechts een enkeling  ervaart de maatschappelijke opvang niet negatief. Hulpverleners geven aan 
dat sommige daklozen de maatschappelijke opvang zien als een plek waar ze onder de mensen 
kunnen zijn. Zij kampen met gevoelens van eenzaamheid.  
 
Hoe is je contact met andere mensen hier? Op zich goed, ik heb met niemand… Als ik terug kom 
van mijn werk is het ook wel echt een huisje. Ze vragen aan mij hoe het op het werk was en ik 
vraag hun wat er vandaag weer is gebeurd. Het is elke keer dezelfde vraag dan hebben we dat 
weer gehad. Van politie daar tot dit, dat. Wel bijzonder, het is hier heel onrustig. Ik kan mijn rust 
hier niet vinden. Voel je je verder wel veilig? Ja, op zich. Net zo veilig als ergens anders. Ik voel mij 
niet bedreigd. Dat is misschien ook mijn eigen waanzin. […] Wat vind je hier prettiger dan? Wat ik 
nu als prettig ervaar maar dat is puur voor mezelf, dat ik niet alleen wakker word. Je wordt niet 
afgeleid en dat je niet alleen bent. Ik vind ook prettig om voor het werken nog even een babbeltje 
te maken. Als je te veel gedachten hebt, heb je een beetje afleiding. Dat heeft misschien ook te 
maken met de psychose. Ik verwerk alles intern en ik praat niet veel. R1 
 
De voorwaarden en regels die gelden bij de maatschappelijke opvang worden vaak als een 
belemmering ervaren. Werkenden geven aan dat de combinatie slapen bij de opvang en werken 
erg zwaar is. Dit komt door de regels in combinatie met het gebrek aan rust. 

Dat melden enz. dat zit mij zo dwars en met dat werken dan kom ik iemand tegen en dan moet ik 
altijd eerst hierheen om te tekenen. Sommige dingen vind ik moeilijk om met werk te 
combineren. Vooral de weekenden want het weekend gevoel is er niet. Hoe vaak moet je je 
melden? Elke dag moet je er zijn. Elke dag even komen melden? Ja even frisse neus halen, moet je 
van half negen tot negen uur even naar buiten en dan mag je weer naar binnen. Als je niet werkt 
of doet mag je van twaalf uur en dan moet je weer tot half zes buiten blijven. Nu [zomer] is dat 
allemaal lekker maar straks niet meer hoor.  R1 

Het is heel zwaar als je geen rust hebt want bij de opvang gebeurt er altijd wel iets, overlast en je 
moet dan proberen te slapen. Ik had gewoon een mobiele telefoon als wekker. Ik ging dan om 
vier uur uit bed en dan mocht ik brood gaan klaarmaken. Bij de opvang mag je maximaal acht 
boterhammen meenemen, voor de hele dag. In de beginperiode was het zomer dus toen startten 
wij om vijf uur of om zes uur en dan was ik om drie uur klaar. Dat was wel lekker. […] Het nadeel 
was dat ik naar huis fietste en dat je pas om half zes mag aanmelden. Half vier was ik dan bij de 
opvang, Om drie uur ’s middags kon je dan aangeven bij de opvang dat je koken wilden doen of 
het schoonmaken van het gebouw. Ik moest dat accepteren anders mocht ik niet naar binnen. Je 
hebt dan de hele dag gewerkt en dan moet je ook nog activeren. Om half zes komt dan ook 
iedereen binnen. Je wilt dan rust voor jezelf maar dat gaat dan gewoon niet. Je bent dan 
afhankelijk van, met wie slaap je op de kamer en hoe verloopt je nacht. Dat is wel echt pittig. […] 
Eigenlijk moet je een soort beloningssysteem krijgen als je gaat werken dat je wel recht hebt op 
een stukje rust, anders is het gewoon niet te doen. […] Mijn idee was eigenlijk, je hebt het oude 
gebouw van Traverse, ze gingen naar een nieuw kantoor. Eigenlijk had ik gezegd, dat ouwe pand 
kan je gebruiken om daar kamers van te maken. Een soort van extra doorstroom? Ja, dat je bij de 
opvang binnenkomt, je meld je aan, laten we diegene een week in de opvang om te kijken wat 
voor persoon het is, is het een trammelant persoon of iemand die iets van zijn leven wilt maken. 
Doet hij het naar behoren dan stroom je hem door naar een eigen kamer in het gebouw. Dat de 
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gemeente ook gaat zeggen, je hebt nu je eigen kamer, je eigen omgeving, dat we jou gaan 
dwingen om aan het werk te gaan. Zodat je je leven weer op de rit krijgt. Zolang je bij de opvang 
zit is dat lastig. Dat is echt heel zwaar. R14 

Ik noem een voorbeeld, dan heb je bijvoorbeeld gewerkt en je bent om half vijf klaar en om half 
zes kan je pas binnen en dan ben je binnen en dan gaan ze allemaal tegen je aan lopen beppen. 
Dan ben je net binnen en dan gaan ze tegen je aan lopen… daar heb je niet altijd zin in. Gewoon 
lekker uitrusten en daar krijg je niet altijd de gelegenheid voor. Dat vind ik altijd zo irritant dan 
denk ik bij mezelf, kan dat straks niet, ik wil even uitrusten, even kalm. Dat is wel een van de 
dingen waar ik tegen aan loop. Als ik maar wat voor mijn eigen heb, een beetje meer rust en dat 
heb je hier gewoon niet. Momenteel heb ik ook niet veel recht op klagen. Je hebt onderdak, elke 
dag kun je gewoon je ding doen, je kan douchen, je kan tv kijken. Alleen die tijden zijn natuurlijk 
wel scherp, tien uur binnen moet zijn en naar bed moe dan denk ik kom op zeg, we zijn geen 
kleine kinderen meer maar het is wel zo. Je moet je daaraan houden. Ik ben geen persoon voor 
de regeltjes, ik maak ze liever zelf dan dat ze mij opgelegd worden. Ik had daar in het begin wel 
moeite mee en nu is dat wel wat minder. Ik denk wel, ik maak ze liever zelf.  
R5 

De opvang was voor mij een ramp om daar te zitten. Ik kom daar nooit. Omdat je daar op vaste 
tijden moet gaan slapen, op vaste tijden… Ja, ik kom altijd maar aanwaaien wanneer ik aan kom 
waaien. Ik heb daar gebruik van gemaakt om mijn kleding te wassen, uitgebreid te douchen en 
alles schoon te maken. Als je buiten leeft dan wordt je altijd vies. R7 

Ik slaap hier nu drie nachten per week. Ik moet hier wel een paar nachten slapen, anders krijg ik 
geen uitkering. R11 

Bergen op Zoom  is leuk maar niet overdag.  Toen was dat overdag op straat. Om 9 uur moest je 
het pand verlaten en dan moest je maar zien. Je moest dan ook  al je spullen meenemen. En als 
dat niet was geweest dan was je daar wel gebleven? Uhm.. Nou nee waarschijnlijk ook niet. Maar 
misschien was ik dan pas tegen de zomer weggegaan. En dan had ik dan wel overwintert. Wat 
had jou over de streep getrokken om daar wel te verblijven? Dat je daar ook overdag mag 
verblijven. Overdag zodat je als ware ook een plekje had waar je op terug kon vallen. Je krijgt 
daar je eigen kluisje zodat je je spulletjes neer kunt leggen. Of ja, die kon je lenen dan. Een kluisje 
kon je dan af en toe wel hebben maar de rest van je spulletjes kon je dan weer niet kwijt. 
Bewegingsvrijheid en de vrijheid die je hebt als je graag buiten in de tent slaapt dan heeft dat 
natuurlijk veel meer mogelijkheden. […] Je kunt de hele nacht rond springen en niemand die je 
hoort klagen. Bij de opvang wel natuurlijk.  R16 

De regels over de toewijzing van slaapplaatsen worden ook als een belemmering ervaren. 
Regelmatig zijn er te weinig slaapplaatsen voor het aantal daklozen. Als je niet werkt, heb je 
zeven dagen recht op een slaapplaats en vervolgens ‘sta je op af ’ en mag je er drie dagen niet 
verblijven. Als er dan toch plek is, heb je geluk. Als je werkt, heb je altijd recht op een slaapplaats. 
Daklozen die geweigerd worden, zoeken een slaapplaats binnen hun sociale netwerk of slapen 
alsnog op straat.  

Ben je wel eens geweigerd? Hoe ga je daarmee om? Ja, maar voor mij is het een groot probleem 
dat het zeven dagen op, drie dagen af is. Waar moet ik die drie dagen heen? Ik heb geen familie in 
Nederland, geen echte vrienden. Ik slaap op straat als ik niet in de opvang terecht kan. Hotels 
accepteren mij zo niet. Ik vind dat er niet voldoende plekken zijn. 18 plaatsen voor de hele regio/ 
6 gemeenten. Dat is toch veel te weinig? R15 

Maar het is niet leuk als jij om half zes aankomt. Dan moet je tot zes uur wachten en dan hoop je 
dat er nog plaatsen zijn. Als er drie/vier mensen ook op af staan dan wordt het een soort 
kansspelletje. Je moet dan een kaart trekken en als je dan een heer trekt mag je naar binnen, bij 
wijze van spreken. Het is echt niet leuk, zeker niet voor vrouwen want die zijn dus ook gewoon 
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de pineut. Vaak was ik altijd wel zo van, laat de vrouwen maar naar binnen gaan dan zoek ik wel 
iets anders, mij maakt het niet zo veel uit, maar het is gewoon ook vernedering voor jezelf, dan 
sta je heel de avond te wachten en dan moet je naar buiten. Je voelt je dan wel een beetje, in de 
steek gelaten. Dan kan je het de volgende dag weer proberen? Ja, maar die dagen af betekent niet 
dat je bij de vierde dag naar binnen mag. Als er genoeg mensen zijn die recht hebben op die 
zeven dagen dan kan het soms een paar dagen extra duren. Als je dan te laat komt kan het dan zo 
zijn dat je geen plek meer hebt? Klopt. Het is een moeilijke situatie. Ik had begrepen dat volgens 
de Nederlandse wet, hoort niemand op straat te liggen, dat is vastgelegd volgens mij, dat 
niemand op straat hoeft te liggen, iedereen heeft recht op een dak boven zijn hoofd, dat vind ik 
wel een beetje krom. Dat je dan toch op straat…? Ja. Ik weet niet hoe dat precies loopt, ik had dat 
ook proberen aan te geven bij mevrouw [naam], dit is ook geen oplossing dat mensen op straat 
zwerven. Heel vaak komt de politie dan weer omdat ze ergens liggen dat niet mag. Best wel 
complex. R14 

Een belemmering is ook dat de hulpverlening voor het gevoel van sommige geïnterviewden pas 
laat op gang komt. Er zijn daklozen die in het begin behoefte hebben aan meer gesprekken, zodat 
ze het gevoel hebben niet stil te staan en zodat ze weten wat het vervolgtraject gaat zijn. Zo 
glijden ze niet nog verder af en kan ook een gerichter en efficiënter plan worden opgesteld. 

Ik had pas een casemanager na drie weken. Zoiets had van mij sneller gemogen. Iemand die 
serieus zegt dit zijn de mogelijkheden en dit kunnen we voor jou betekenen of gewoon in je 
gezicht zegt je moet vanaf hier zelf doen. [...]Welke ondersteuning zou je willen hebben toen je 
dakloos werd? Bij binnenkomst had ik graag een specifiek plan gehad waarbij we doorgenomen 
hadden hoe ik hulp zou kunnen krijgen. Het zou goed zijn als hier iemand binnenkomt dat 
diegene een proefperiode krijgt en als die goedwillig is gaan we het volgende doen om jou zo 
snel mogelijk hier weg te krijgen. R1 

Hoe heb jij die hulp in die periode ervaren dan? Je zegt je hebt gesprekken met [naam] gehad? Ja, in 
het begin was het allemaal nog zoeken. Dat was ook logisch. Ze kenden mij nog niet en ze moeten 
nog zoeken wat past het beste bij mij. Enne.. dat observeren hebben ze waarschijnlijk.. Ze hebben 
geobserveerd voor wat voor persoon ik ben en in die periode had ik echt zoiets van dit mag wel 
wat intensiever. Maar… Wat mocht intensiever? Je wilde een aantal gesprekken? Ja in het begin wel 
ja.. Ik had zoiets van hoe kun je me leren kennen als wij 1 x in de week hooguit een gesprek 
hebben. Later werd het wel weer meer en  wat intensiever. Misschien dat ze in het begin denken 
dat je misschien wat rust heb en terug kunnen trekken. […] Kijk sinds dat ik hier [sober wonen] 
woon praat ik veel  met [naam begeleider] over het verlies van mijn ouders. In de opvang heeft 
nog nooit iemand van de begeleiding daar naar gevraagd. En door dat soort informatie kunnen 
hun ook weer beter hulp zoeken. Ik ben ook depressief, en als je dat soort achtergronden niet 
weet dan kun je mij bijvoorbeeld gewoon in een huis stoppen zonder begeleiding maar dan kan 
ik ook door mijn depressie helemaal gek worden. En dan, omdat hun met mij puur alleen maar 
over het vervolg hebben gesproken hebben ze nooit dat stuk geweten. Waardoor ze hulp 
daardoor niet of te laat in kunnen schatten. R3 

Ik had toen ook al bij het cliënten platform aangegeven dat het gevaarlijk is dat jonge mensen die 
zijn ook vatbaarder, dat ze elkaar dan gaan opzoeken. Je krijgt dan groepsvorming en dat is het 
einde snel zoek. Dat had eigenlijk al een beetje had kunnen voorkomen als die persoon gelijk 
aanmeldt bij de opvang, gelijk een traject start over hoe ze die persoon verder kunnen helpen. In 
plaats van een half jaar diegene rond laten slenteren en kijken wat ervan terecht komt. Met een 
traject starten, bedoel je een woning, een kamer of iets aanbieden, met begeleiding? Begeleid 
wonen, is voor heel veel mensen denk ik een goed alternatief om een beetje structuur te krijgen. 
Het is echt zwaar om jezelf op de been te houden. Ik ben niet heel makkelijk beïnvloedbaar. Ik 
heb altijd zoiets van het is jouw probleem, ik heb mijn probleem en het is goed. Niet iedereen is 
zo want iedereen heeft zijn eigen verhaal en het is zonde om te zien. Een voorbeeld is van een 
gast, die raakte echt zwaar verslaafd aan de GHB. Het is best wel een bekend probleem hier, dat 
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is wel zonde. Dan denk ik bij mezelf als het sneller was opgepakt dan was het misschien niet 
geëscaleerd. R14 

De hulpverlening door de begeleiding bij de opvang  wordt wisselend ervaren. De negatieve 
ervaringen komen vaak door achterdocht en wantrouwen in het systeem in het algemeen. 
 
Hoe ervaar je de begeleiding vanuit hier? Dat vind ik goed. [Naam] die begeleid mij goed, daar heb 
ik echt hulp aan. Wat doet zij zoal voor jou? Natuurlijk ook via WMO, de indicatie, begeleiden van 
mij voor misschien begeleid wonen. Zelfstandigheid op den duur en financiële dingen en als ik 
post binnen krijg, dat we er samen aan gaan zitten. Wat je daar mee moet doen, ze begeleid mij 
met een hoop dingen. R5 

Afgelopen dinsdag had je een gesprek met hulpverleners, hoe heb je dat ervaren? Verrassend. 
Waarom? Ik was nog nooit betrokken geweest bij een multidisciplinair overleg. Een hele mond 
vol. […] Waarom vond je het dan verrassend? Ik was er nog nooit bij geweest en [naam], die vroeg 
of ik erbij wilde zijn. Ik dacht neemt die mij nou in de maling? Ik wilde er wel bij zijn. De 
wijkagent, [naam] en mensen die ik niet ken aan de ronde tafel. Ik mocht aan het woord. Een 
vraag is mij bijgebleven: wat na de detox? Ik ben daar nog niet uit omdat dat een proces is. […] 
Wat deed het voor jou dat jij zelf mocht zeggen wat jij belangrijk vond, hoe was dat voor jou? Een 
hele aparte ervaring want er werd geluisterd en ik was erbij. Ik wist nimmer wat achter mijn rug 
dan bedoel ik geen gluiperds. Achter mijn rug werd er wel degelijk overlegd over wat ze met mij 
gingen doen. Dit keer kon ik erbij zijn en mijn eigen woord vertellen. Wat heb je verder nog 
kunnen vertellen? Wat mij dwars zat. Wat zit jou dwars? Drank want zo ben ik niet. R10 

Zag je aankomen dat je dakloos werd? Welke ondersteuning had je toen graag willen hebben? De 
hulpverlener zou mij helpen mijn post en financiën op orde te krijgen. Ze heeft alleen niet 
gedaan wat ze zij dat ze zou doen. Ze is mijn papieren kwijt geraakt en er is veel vertraging door 
gekomen. Mijn hele dossier, de aanvragen voor mijn paspoort, etc. lagen bij de hulpverlener. Daar 
heeft het lange tijd stil gelegen. Ik ben daar erg boos over. Nu zit er een advocaat op mijn dossier. 
Ik heb totaal geen vertrouwen meer in het systeem. Ze zijn corrupt, het is allemaal politiek. Eén 
groot machtsspel. Ik weet dat ik wel dat ik me zal redden. Ik kan vanalles, heb met hout gewerkt, 
kan dingen repareren, schilderen, etc. Ik heb ook altijd gewerkt. R15 
 
Hoe vaak slaap je op de opvang? Ik slaap niet op de opvang. Waarom niet? De hulpverlener heeft 
medicatie in de koffie gedaan. Medicatie in jouw koffie? Medicatie maakt me high. Hij wil me 
mishandelen, hij wil me gek maken, hij deed medicatie in mijn koffie. Het personeel gebruikt 
drugs. R6 
 
Ja, ik denk dat ze mij in de maling nemen. Ik kan geen woning krijgen, jij moet hier blijven, snap 
je nou. Dan willen ze mij vasthouden, daar ben ik bang voor. Want het liefst wil je een eigen 
woning? Ja, ik wil een eigen woning. Ik praat met die mensen, ze doen niets. (wijst om zich heen, 
verwijst naar opvang). Ze zeggen, ik ben maatschappelijk werker.. maar als je maatschappelijk 
werker bent dan heb je veel kracht om mij te helpen. Ze zeggen ik heb jou ingeschreven voor een 
woning maar jij moet daar naar dat verzorgingstehuis gaan. Ik zeg, dat is niet fatsoenlijk doen 
met mij. Ik voel dat ik zelf kan wonen. R4 
 

Crisisopvang 
Drie van de zestien geïnterviewden hebben ervaring met de crisisopvang. Vergeleken met de 
maatschappelijke opvang zijn de ervaringen positief. Met name omdat je er meer vrijheid en een 
eigen kamer krijgt. De kamers zijn wel klein en er zijn veel medebewoners. Hulpverleners geven 
aan dat de bewoners weinig bewegingsruimte ervaren vanwege de beperkte omvang van de 
woonkamer en keuken.  
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Hoe is de crisisopvang bevallen, hoe lang heb je daar gezeten? Vier maanden heb ik daarin 
gezeten. Hoe was dat? Hoe moet ik dat uitleggen, goed werk maar het huis is veel te klein en vies 
en de verschillende culturen. Ik heb niks tegen die mensen maar de ene is niet zo zuiver als de 
andere. Ik zat heel vaak boven en dan kwam ik beneden om te koken, koken deed ik niet zo vaak, 
dat was voor haar geboorte en dan waren al die pannen vies, moest ik eerst gaan afwassen en die 
geur. Ik vind het wel goed maar duur, 725 euro met z’n tweeën. R9 

De crisisopvang is veel groter dan zitten er iets van tien mensen en daar zit altijd begeleiding bij 
en die gaan ’s avonds weer naar huis. Bij de crisisopvang had je wel de vrijheid en kon je gaan en 
staan waar je wilden maar je had een heel klein kamertje dus dat was ook niet leuk. Je bent ook 
afhankelijk van de sfeer bij de crisisopvang. R14 
 

Doorstroom 
 

Sober Wonen 

Drie van de zestien geïnterviewden hebben ervaring met Sober Wonen. De hulpverlening bij 
Sober Wonen ervaren ze over het algemeen als positief. Men noemt dan met name de flexibiliteit 
die er is bij de hulpverlening wat betreft inhoud, maar ook wat betreft tijd. Het meedenken 
wordt ook gewaardeerd.  

Hoe bevalt het hier om zo te wonen? Goed. Ja ik heb het  hier naar mijn zin en ik denk dat dit de 
juiste stap voor mij was. Ja, en waarom denk je dat dan? Omdat ik toch de begeleiding die hier is 
en de oplettendheid even nodig heb om alles op de rit te krijgen. We zijn nu ook bezig om bewind 
voering te regelen en dat heb ik gewoon nodig en als ik op mijn eigen had gewoond.. Ja,  dan was 
dat niet op deze korte termijn gebeurt maar ja.. hoe was het dan gelopen weet je wel… Ja. Dat is 
gewoon..  Ik denk dat het goed is geweest voor mij dat ik eerst even wat rustiger mijn leven kan 
her opbouwen. R3 

How do you feel here and how is sober wonen for you? It is better and I can’t compare it with the 
opvang. What is better? Of course, it is. There is not normal life, I want to be a part of the society. I 
want to work and have neigbours. Where are [naam begeleider] and your contact person helping 
you with? For anything they are helping me. For example, any cost, they help me for that, to get 
this to the house, to transport or anything. [Naam begeleider] took me to do work as a volunteer. 
R8 

Wat heb je gemist aan hulpverlening in sober wonen? Ik had gehoopt dat ze wat meer begrip 
hadden voor mijn situatie. Ik had ze van tevoren aangegeven dat ik papieren moest gaan regelen 
in het buitenland. Ik begrijp het ook wel hoor dat iemand anders mijn plek heeft ingenomen, 
maar ik ben er toch boos over. Mijn reis heeft uiteindelijk veel langer geduurd als ik had gedacht. 
Bij Sober wonen hebben ze daarom mijn plek aan iemand anders gegeven. Ik ben nu net een paar 
dagen terug. En nu ben ik weer hier. (maatschappelijke opvang). Ik had mezelf nog zo beloofd dat 
ik hier niet meer terug zou komen. Ik schaam me enorm tegenover alle mensen hier. Het is als 
inkt op een wit doek. Ik moet het zelf regelen, begrijp je. Je moet niet altijd afhankelijk zijn van 
anderen. Ik ben volwassen genoeg. 
R13 
 
 

Housing First 

Twee van de zestien geïnterviewden maken gebruik van Housing First. Housing First is bedoeld 
voor mensen die langdurig dakloos zijn. Het gaat ervan uit dat een dak boven het hoofd de eerste 
stap is om je leven weer op de rails te krijgen. De ervaringen van de geïnterviewden zijn positief. 
Ze zijn blij met de kans die ze krijgen en waarderen de hulpverlening, met name de manier 
waarop ze meedenken en proberen de dakloze eigen verantwoordelijkheid te geven. 
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Ik vind als ik eerlijk mag zijn met de gemeente, de mensen die dakloos zijn, zijn echt heel 
afhankelijk van de mogelijkheden die er zijn en ik merk nu wel met housing krijg je wel de kans 
om jezelf een beetje een normaal leven te krijgen. Wat dat betreft is het echt een hele 
vooruitgang, maar het duurt ook altijd heel lang voordat de gemeente iets onderneemt. Kost 
gewoon heel veel tijd. R14 
 
En dat is ook wel weer een geruststelling met Housing First dat je toch altijd iemand naast je 
hebt staan. En in welke optiek? Nou eigenlijk met alles waar je tegen aanloopt. Wat je 
bespreekbaar wilt maken. En om advies is ook wel fijn als je iets niet weet dat je dan advies 
vraagt of samen kijken. Maar ze laten je het  wel.. Als je aangeeft dat je je er zelf  ongemakkelijk 
bij voelt. Ja dan willen ze het best doen maar ze geven wel enigszins een duwtje in de rug maar 
laten je het wel zelfstandig doen. Want het zal toch moeten gebeuren denk ik in de toekomst.  
R16 

 
De Kade - begeleid wonen  
Eén van de zestien geïnterviewden maakt gebruik van begeleid wonen bij De Kade. Dit is 
woonbegeleiding voor volwassenen met psychische problematiek. Deze geïnterviewde is niet 
geheel tevreden over de begeleiding, maar wel over de woonvorm. 
 
Ik vind de nalatigheid in de zorg erg. Ze doen niet voldoende, ook hier zijn ze nalatig. Het 
personeel heeft alleen een begeleidende functie en kunnen niet behandelen. Het zijn lieve 
mensen hoor, maar gewoon niet voldoende geschoold. Wie behandelt jou dan? OGGZ en 
psycholoog. […] Hoe zou je het liefst willen wonen? Ik zou in de toekomst graag zelfstandig willen 
wonen maar wel met begeleiding. Ik ben op zich wel heel blij met deze woonvorm hoor. Het is 
alleen wel duur. Ongeveer 600 euro per maand. R2 
 

Uitstroom (zelfstandig wonen met/zonder nazorg) 
 
De eerste wens voor de toekomst is bij vrijwel iedereen een zelfstandige woning. Als het 
haalbaar is, willen ze ook een baan. 

Ik wil eerst even rust vinden. Een beetje mijn leventje opbouwen en met mijn spulletjes weet ik 
ook niet hoe dat allemaal zit. Ik wil in ieder geval een lekker plekje vinden om te starten en een 
stabiele baan.  R1 

Hoe zou je het liefst willen wonen? Ik zou in de toekomst graag zelfstandig willen wonen maar wel 
met begeleiding. R2 

Hoe zie jij zelf je toekomst? Wat zijn je toekomst dromen? Ja gewoon dat ik mijn eigen huisje heb. 
Weer een  vriendin. Ja, gewoon dat ik weer alles op de rit heb. R3 
 
Dromen voor in de toekomst, een eigen plekje, een goede baan in principe weer. Gewoon weer 
wat voor mij eigen, eigenlijk gewoon weer gaan opbouwen. Een eigen plekje want hier heb je dat 
niet. R5 

Maar wat zou je graag willen doen? Ik wil eerst een huisje hebben en ik wil naar school. R6 
 
For me, I hope to get a house, a good life, to do something in the society. R8 
 
Over je toekomstplannen, je zei al dat je een huis met een tuintje wilt. Ja, een huis met een tuin. In 
het dorp het liefst. R9 
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Hoe lang ben je al dakloos? Veel te lang… Maar gelukkig krijg ik over 3 weken een eigen woning. 
Eindelijk.. zó fijn. R12 

Het is voor daklozen erg lastig om aan een betaalbare woning te komen. De wachtlijsten zijn lang 
en een aantal geïnterviewden loopt er bovendien tegenaan dat ze vijf jaar lang niet in 
aanmerking komen voor sociale huur, omdat ze eerder hun huis uit zijn gezet of omdat ze 
schulden hebben. Dit maakt het voor daklozen erg moeilijk om uit te stromen. Zij blijven 
noodgedwongen plekken bezet houden in de opvangketen. Ook komt het voor dat ze uitstromen 
naar precaire woonsituaties door bij een vriend uit het oude netwerk in te gaan wonen of door 
anti-kraak te gaan wonen. Geïnterviewden geven aan dat het vinden van een betaalbare 
particuliere woning vrijwel onmogelijk is. 
 
Je mag nu vijf jaar niet huren bij Woningkwartier maar je kan wel bij andere woningcoöperaties 
jezelf inschrijven? Dat is sowieso niet aan de orde. Die zeggen ook van nee, nee want de reden dat 
ze een belletje gehad. Waarom zeggen ze dan ‘nee’? Omdat ik dat gedoe in mijn huis heb gehad en 
een negatieve verhuurdersverklaring heb gehad. Gaat dan de deur dicht bij alle 
woningcoöperaties? Dat durf ik niet te zeggen maar in ieder geval bij Stadlander gaat de deur op 
slot, ja. Dat is wel jammer, eigenlijk. Voor mij geldt particulier of anti-kraak, in principe. 
Particulier, zou je dat zelf kunnen vinden? Dat zou ik best wel kunnen vinden maar de prijzen zijn 
ook niet zo dat je denkt van, wauw. Dat is best wel prijzig en daar loop ik ook tegenaan. Ik heb 
dan zoiets van dan doe ik wel anti-kraak, in Roosendaal hebben ze daar wel iets van staan. Via 
gap.nl, ik ga mij daar gewoon inschrijven en kijken of daar iets beschikbaar is. Ik ga hier niet nog 
driekwart jaar zitten, dat ga ik niet doen. Ik wil wel verder. R5 

Ik woonde in een anti-kraak woning in Bergen op Zoom en toen werkte ik nog in Steenbergen. 
Dat was een huur van 150 euro per maand en ik verdiende 1500 euro per maand. Ik had nog 
schulden bij Stadlander dus ik stelde voor dat ik die anti-kraak woning zou krijgen want dan zou 
ik meer van mijn schulden kunnen afstaan. Ze zouden van mij af zijn en dan kan ik verder kijken 
naar andere woningen. Dat was bij voorbaat, nee. Probeer je te zoeken naar alternatieven of 
oplossingen maar dan is het keihard een deur dicht voor je neus. Er zijn ook geen mogelijkheden 
dus dat is wel lastig. R14 

Ja, door Stadlander tenminste ik woonde in een benedenwoning ook en ik ging vaak om met 
daklozen die heb ik opgevangen. Dat is helemaal uit de hand gelopen en toen ben ik eruit gezet. 
Toen mocht ik eigenlijk vijf jaar niet meer huren en ben ik bijna vijf jaar dakloos geweest. R7 
 
Het probleem bij mij was dat ik ingeschreven stond bij Klik Voor Wonen, een woningstichting 
hier. Daar moet je een aantal jaar opbouwen met punten. Ik weet niet precies hoe het systeem 
werkt en dan kom je in aanmerking voor een woning maar omdat ik geen geld had […] en 1 keer 
per jaar betaal je 10 euro om door te gaan en dat kon ik niet betalen. Ik ben toen gelijk 
uitgeschreven. Ik was die acht jaar dat ik ingeschreven stond gewoon kwijt. Ik zat hartstikke 
vast, ik kon geen kant uit. […] Stadlander zegt, als je schulden hebt dan mag je geen woningen 
zoeken. Je mag wel ingeschreven staan en reageren maar je zal nooit een woning krijgen totdat je 
schulden zijn afbetaald. R14 
 
Goede nazorg en/of begeleiding in de eerste periode van zelfstandig wonen blijkt belangrijk om 
terugval te voorkomen. 

Op dat moment was er geen hulp om verder (de woning) in te richten? Nee, precies. Ik kreeg die 
woning aangeboden en dan moet je dan van te voren betalen en toen had ik nog maar twintig 
euro voor de rest van de maand. Je komt dan in een huis zonder vloer of keukengereedschap en 
zo begin je dan. Ik had wel bijzonder bijdrage aangevraagd bij de gemeente. Dat gaat 
tegenwoordig allemaal digitaal en ik had geen laptop of iets om op internet te kunnen en daar sta 
je dan. Het was een hele slecht start qua uitstroom. Ik was heel druk bezig geweest in die tijd om 
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werk te vinden maar er waren toen ook niet veel vacatures. (Uiteindelijk teruggevallen naar 
Maatschappelijke opvang) R14 

 
Ervaringen met de gemeente 
De ervaringen met de gemeente zijn wisselend. Sommigen zeggen veel te danken te hebben aan 
de gemeente, maar de meesten begrijpen niet waarom de regels en wachttijden zijn zoals ze zijn. 
Ze voelen zich niet gehoord of geholpen. Volgens de hulpverleners die we gesproken hebben, 
stroken de regels van de gemeente niet altijd met de realiteit van dakloosheid. Zo is er zes tot 
acht weken wachttijd voordat daklozen een uitkering kunnen ontvangen. Dit is met name een 
probleem wanneer ze uit detentie komen. Ze kunnen bovendien alleen een afspraak maken als ze 
een identiteitsbewijs hebben en velen hebben die niet meer.  
 
Ik slaap hier nu drie nachten per week […] Ik moet hier wel een paar nachten slapen, anders 
krijg ik geen uitkering. Weet je wat het ergste is? Elke maandag moet je bij de gemeente gaan 
tekenen voor je uitkering. Ze vragen dan om de namen en adressen van de mensen waar je hebt 
geslapen op de nachten dat je niet op de bbb slaapt. In het kader van de privacy wetgeving 
mogen ze dat helemaal niet vragen. Als ik bij jou kwam slapen, zou jij het fijn vinden om je 
gegevens zomaar achter te laten? Nee toch? Maar als je het niet geeft wordt je gekort op je 
uitkering.R11 
 
Na [x] dagen heeft justitie mij vrijgelaten. Toen kwam ik hier bij de daklozenopvang. Ik had geen 
kamer, geen ander verblijft. - Hulpverlener: Je kunt je pas aanmelden bij de gemeente voor een 
uitkering als je vrij komt. Vervolgens moet je minimaal zes weken wachten op uitbetaling. Er 
gebeurt veel in die zes weken. Dan zit je meteen al in een vicieuze cirkel. R6 
 
Ik vind het belachelijk dat voor asielzoekers alles wordt geregeld. Ook voor mensen met 
verslaving of psychische problemen is er vanalles. Maar voor ons ‘gewone’ mensen is er niets. 
Asielzoekers krijgen geld om hier hun huis in te richten, krijgen cursussen, mogen gratis gaan 
zwemmen. Ik ben ziek geworden door het werk in fabrieken wat ik altijd heb gedaan. Ik moet 
van het minimale rondkomen maar ik moet zelf alles betalen. Ik krijg helemaal niets. Ik heb hier 
35 jaar gewoond maar als ik bij de gemeente aanklop met problemen zeggen ze gewoon: ‘U bent 
geen klant van ons’. Je wordt gewoon weggestuurd. R12 
 
Hoe bedoel je dat? Je bedoelt dat als je aanklopt bij de gemeente dat het dan gewoon lang duurt 
voordat er iets gaat lopen of..? Ja, we hebben met dit cliënten platform geprobeerd dat echt de 
leefomgeving voor daklozen verbeterd werd, daar gaat echt gewoon tijd overheen, het is niet zo 
dat is een goed idee, we gaan het aannemen. We hebben wel meerdere punten aangegeven 
waarvan we vonden dat ze wel verbeterd zouden kunnen worden. Ik moet wel zeggen die 
Mevrouw [naam] was iemand die was wel zwaar betrokken. R14 
 
Je bent een uitwerpsel van de gemeente. Ik krijg mijn identiteitskaart niet eens van de gemeente, 
ondanks het ontslagbewijs van de gevangenis. Het is allemaal zo bureaucratisch en het duurt 
allemaal zo lang. R10 
 
Zag je aankomen dat je dakloos werd? Welke ondersteuning had je toen graag willen hebben? Al 
die ambtenaren houden elkaar allemaal de hand boven het hoofd. Als iemand een fout maakt 
wordt dat niet toegegeven. Je word van het kastje naar de muur gestuurd. Ze denken allemaal zo 
in hokjes! Er is niemand die ervoor zorgt dat het allemaal wordt gestroomlijnd. R2 
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Conclusie 
 

In dit hoofdstuk trekken we de conclusie van het onderzoek. Dit doen we door de deelvragen te 
beantwoorden.  
 

1. Wat zijn de belangrijkste voorzieningen voor daklozen binnen de opvangketen van 
Bergen op Zoom? 
Als daklozen op straat belanden en zoeken naar een dak boven hun hoofd, kunnen ze terecht bij 
de maatschappelijke opvang of bij de crisisopvang. Sommige daklozen kiezen ervoor te 
verblijven bij familie, vrienden, kennissen of op straat. Wanneer er plek is en ze komen in 
aanmerking is het mogelijk om door te stromen naar bijvoorbeeld Sober Wonen, Housing First of 
een groepswoning. Ze kunnen ook direct uitstromen naar een zelfstandige woning, met of 
zonder begeleiding.  
De werkelijkheid blijkt echter niet zo eenvoudig te zijn. Een grote groep daklozen blijft lang bij 
één voorziening. Zij kampen met complexe problematiek waardoor ze moeilijk of niet 
doorstromen of zelfs terugvallen vanuit een doorstroomvoorziening of zelfstandige woning naar 
de maatschappelijke opvang. Bovendien is er vaak geen ruimte om door te stromen, omdat er te 
weinig plaatsen zijn. 
 

2. Welke groepen uit de samenleving maken gebruik van de opvangketen voor daklozen? 
De groep die gebruik maakt van de opvangketen in Bergen op Zoom is zeer divers. We zien grote  
verschillen in opleiding, geslacht, verslaving, psychische problematiek en detentie-verleden. 
Opvallende overeenkomsten zijn dat vrijwel iedereen te maken heeft met schulden, negatieve 
emoties en een klein sociaal netwerk waar ze écht terecht kunnen. Bovendien is er vaak sprake 
van multi-problematiek, wat de situatie complex maakt. Een unieke doelgroep is de groep met 
een migratie-achtergrond. Zij kampen met aanvullende problemen zoals de taalbarrière,  
problemen rondom paspoort of verblijfsvergunning en gebrek aan kennis over wetgeving en 
regels.  
 
3. Welke mogelijkheden en beperkingen ervaren daklozen om de situatie van dakloosheid 
te beëindigen? 
Daklozen ervaren mogelijkheden om hun situatie te veranderen, maar ze lopen ook aan tegen 
zaken die hen daarin belemmeren. Daklozen ervaren de regiobinding als een beperking. Het kost 
geld om ernaar toe te reizen en bovendien  willen ze hier soms niet verblijven omdat ze bang zijn 
voor een terugval. 
De grootste beperkingen liggen volgens de geïnterviewden bij de maatschappelijke opvang. De 
grote diversiteit aan daklozen in combinatie met de regels die er gelden, zorgen voor een gebrek 
aan rust en een gevoel van onveiligheid. Dit is met name voor geïnterviewde daklozen met een 
baan een belemmering. Zij geven aan dat het erg moeilijk is om werk te combineren met een 
verblijf bij de maatschappelijke opvang. Voor de geïnterviewde daklozen zonder werk is het een 
probleem dat ze niet iedere nacht garantie hebben op een slaapplaats. Hierdoor belanden ze 
soms toch op straat. Daarnaast komt volgens sommige daklozen de hulpverlening laat op gang. 
Hulpverleners geven aan dat door bezuinigingen in de zorg en ambulantisering meer mensen 
met psychische en verslavingsproblematiek bij de maatschappelijke opvang belanden. Dit zorgt 
voor meer onrust en gevoelens van onveiligheid bij de rest van de daklozen. 
Daklozen die gebruik gemaakt hebben van de crisisopvang, ervaren deze positiever dan de 
maatschappelijke opvang. Ze noemen wel de kleine kamers en de hoeveelheid medebewoners 
als belemmering. 
De voorzieningen Sober Wonen en Housing First worden over het algemeen positief ervaren. 
Daklozen zijn met name te spreken over de flexibiliteit en brede inzet van de hulpverlening. 
Volgens hulpverleners is het een belemmering in de doorstroom dat er te weinig plekken zijn in 
deze voorzieningen.  
Wat betreft de uitstroom staat bij vrijwel alle daklozen een zelfstandige woning bovenaan de 
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wensenlijst. Het is alleen moeilijk om aan een zelfstandige huurwoning te komen. Dit komt aan 
de ene kant door de regels die worden gehanteerd door woningstichtingen, waarbij geen woning 
wordt toegekend aan mensen met schulden of een negatieve huurdersverklaring. Volgens de 
geïnterviewden kunnen sommige schulden voorkomen worden wanneer in een vroeger stadium 
mee wordt gedacht. Aan de andere kant is het volgens geïnterviewden vrijwel onmogelijk om 
een betaalbare particuliere woning te vinden. Wanneer daklozen uiteindelijk toch zelfstandig 
gaan wonen, is goede nazorg heel belangrijk. Het komt voor dat daklozen uitstromen naar 
precaire woonsituaties (anti-kraak of bij een kennis) waardoor ze snel weer terugvallen naar de 
maatschappelijke opvang. 
De hulpverlening ervaren de geïnterviewden wisselend. Een deel is blij hulp te krijgen van 
iemand die naar hen luistert en die helpt met allerhande problemen. Een ander deel is door 
negatieve ervaringen achterdochtig en wantrouwt het systeem. 
De ervaringen van daklozen met de gemeente zijn ook wisselend. De één is positief, de ander 
voelt zich niet gehoord of geholpen, vooral omdat de regels van de gemeente niet passen bij de 
realiteit van dakloosheid. De wachttijd van zes tot acht weken die staat voor een uitkering vormt 
het grootste probleem.  

Over het algemeen is dus te concluderen dat door de diversiteit van de doelgroep en door multi-
problematiek waar de doelgroep vaak mee kampt, er geen one-size-fits-all-oplossing is voor 
daklozen. Daklozen doen niet alleen maar stappen voorwaarts. De situatie stagneert ook  of ze 
vallen terug. Opvang, begeleiding en hulpverlening is daarom altijd maatwerk. De geïnterviewde 
daklozen in Bergen op Zoom geven aan dat zij op dit moment het meest behoefte hebben aan: 
 

 Rust: een rustige, veilige plek waar ze kunnen verblijven en overnachten.  

 Ruimte: genoeg slaapplaatsen bij de maatschappelijke opvang om iedere dag onderdak te 
hebben, genoeg plekken om naar door te stromen bij Sober Wonen, Housing First en 
groepswoningen en genoeg mogelijkheden om uiteindelijk stabiel zelfstandig te gaan 
wonen, onder begeleiding. Daarnaast ook meer ruimte met betrekking tot de regels van 
de maatschappelijke opvang, zodat het leven bij de maatschappelijke opvang beter te 
combineren is met een baan. 

 Een helpende hand: flexibiliteit en aandacht van hulpverlening en gemeente, zodat ze zich 
gehoord en geholpen voelen en minder lang blijven hangen bij de maatschappelijke 
opvang. 
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Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
 
Om een beter beeld te krijgen van de bewegingen van daklozen door de opvangketen en de 
beperkingen waar ze tegenaan lopen, is het aan te raden om over een langere periode onderzoek 
te doen en daklozen langere tijd te volgen. Ook raden wij aan om ex-daklozen, die al langere tijd 
zelfstandig wonen, te vragen naar wat hen geholpen heeft om uit de vicieuze cirkel van 
dakloosheid te komen. Zo kan de gemeente leren van best practices.  
 
Dit onderzoek richt zich bewust op het perspectief van daklozen zelf. Wij hebben echter ook veel 
waardevolle informatie en ideeën ontvangen van individuele hulpverleners. Dit hebben we niet 
allemaal mee kunnen nemen in het onderzoek vanwege de beperkte beschikbare middelen. Wij 
raden daarom aan om vervolgsessies te organiseren waarin de input van de professionals wordt 
opgehaald.  
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Bijlagen 
 

Bijlage I: Topiclijst 
(Deze topiclijst is gedurende het onderzoek regelmatig bijgesteld.) 
 
Inleiding en doel onderzoek/ anonimiteit/ kennismaking 
Ontstaan dakloosheid 
 Leven vóór dakloosheid 
 Ontstaan problemen 
 Gemiste/ gewenste ondersteuning 
Ervaringen opvang 
 1e keer? Toegang? Aanmelden? 
 Sfeer? Veilig?  
 Contacten met andere gasten? 
 Wel eens geweigerd? Hoe ga je daarmee om? Andere slaapplek? 
 Invloed weer? 
Woningzoektocht 
 Waar loop je tegenaan? 
 Wat heb je nodig? 
Ondersteuning hulpverlening 
 Eerder hulp gehad? Waarvoor?  
  Voldoende? 
 Eventuele opname? Detentie? 
 Wat heb jij nodig? 
Familie/vrienden? 
Toekomst 

Hoe zie je die zelf? 
Toekomstdromen? 
Wat doen met €10.000? 
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Bijlage II: Boomstructuur van de codes    

  

  
 Daklozen en de opvangketen 
  Doelgroep 
   - Geslacht 
   - Opleiding 
   - Verslaving 
   . - Type verslaving 
   . - Afkicken 
   . - Terugval 
   - Psychische problematiek 
   - Detentie 
   - Migratie 
   - Negatieve emoties 
   - Schulden 
   - Sociaal netwerk 
   . - Kinderen 
   . - Familie 
   . - Vrienden en kennissen 
   - Multiproblematiek 
  Mogelijkheden en belemmeringen 
   - Toegang 
   - Instroom 
   . - Maatschappelijke opvang 
   . . - Diversiteit aan daklozen 
   . . - Gebrek aan rust 
   . . - Regels 
   . . - Ervaring hulpverlening 
   . . - Combinatie werk - opvang 
   . - Crisisopvang 
   - Doorstroom 
   . - Sober Wonen 
   . - De Kade 
   . - Housing First 
   - Uitstroom 
   . - Wens toekomst 
   . - Ervaring uitstroom 
   . - Inschrijving huurwoning 
 



Gemeente Bergen op Zoom
t.a.v. het College van B&W
Postbus 35 
4600AA Bergen op Zoom

contactpersoon : T. van den Hurk Roosendaal : 13-05-2020

telefoonnummer : 14 0165 ons zaaknummer : 258132

onderwerp : maatschappelijke opvang tijdens Coronamaatregelen uw kenmerk : 

bijlage(n) : -

Geacht college,

Volgens de richtlijn dak- en thuisloze mensen van het ministerie van VWS dient aan alle dak- en thuisloze 
mensen onderdak geboden te worden gedurende het van kracht zijn van de Coronamaatregelen. De 
gemeente Roosendaal heeft de centrumgemeente Bergen op Zoom daarbij geholpen met het onder meer 
openen van een noodvoorziening aan de Waterstraat 65 in Roosendaal. 

Wij constateren dat er in de afgelopen weken weer een wachtlijst is ontstaan voor de dag- en nachtopvang. 
Dit is in strijd met de richtlijn van het ministerie van VWS. Ik verzoek het college van Bergen op Zoom op 
korte termijn maatregelen te nemen waardoor we als gemeenten binnen uw centrumregio weer voldoen aan 
deze richtlijn.

Wij zijn uiteraard bereid om u daarbij, indien nodig, terzijde te staan. 

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
De secretaris,                          De burgemeester,

Gemeente Roosendaal

Vincentiusstraat 7, Postbus 5000

4700 KA  Roosendaal

Telefoon 14 0165

Telefax (0165) 57 93 38

E-mail info@roosendaal.nl

Website www.roosendaal.nl



Gemeente p Bergen op Zoom

Gemeente Roosendaal 
t.a.v. de gemeenteraad 
Postbus 5000 
4700 KA Roosendaal

Uw kenmeri(

Uw brief

Onderwerp Jaarplan Regionaal Kompas 2020

Ons kenmerk 

Beh. door 

Cluster

U20-005412

SVUSD,

20APR.2020Doorkiesnr.

Bijlage(n) 1

Beste leden van het college en de gemeenteraad.

Vanuit onze rol als centrumgemeente zijn wij als gemeente Bergen op Zoom verantwoordelijk voor Maatschappelijke 
Opvang. Verslavingszorg. Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en Beschennd Wonen.

In het najaar van 2014 is het Regionaal Kompas 2015-2020 vastgesteld door de gemeenteraden van de gemeenten 
Bergen op Zoom. Halderberge, Roosendaal. Rucphen. Steenbergen en Woensdrecht. In dit Regionaal Kompas 2015- 
2020 zijn de knelpunten, uitgangspunten en doelstellingen voor kwetsbare mensen vastgelegd.

De (zorg)wereld om ons heen is volop in beweging. Nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Daarom is 
afgesproken dat er elk jaar een jaarplan opgesteld wordt, waarin het volgende terugkomt:

• Een terugblik op het vorige jaar
• Een vooruitblik op het voorliggende jaar
• Ontwikkelingen in cijfers

Hierbij bieden we u het jaarplan Regionaal Kompas 2020 ter kennisname aan. Het jaarplan is tot stand gekomen in 
samenwerking met alle betrokken zorgaanbieders, woningcorporaties en de gemeenten.

Tussen het moment van het opstellen van het jaarplan Regionaal Kompas 2020 en het versturen van deze brief heeft het 
Coronavirus de hele wereld in zijn greep gekregen. De Coronacnsis zal ongetwijfeld ook gevolgen hebben voorde 
uitvoering van het Regionaal Kompas. Als centrumgemeente monitoren wij alle ontwikkelingen op dit gebied zorgvuldig. 
Middels een evaluatie van het Regionaal Kompas 2015-2020 zullen wij hier later dit jaar bij u terugkomen.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met mevrouw 
B. Trimbos. Zij is te bereiken via telefoonnummer 0164-277391.

JacobObrechtl3an4 
4611 AR Bergen op Zmit 
Contact: www.bergenopzootn nl

Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom 
I www.befgenopzoom.nl

T140164 B nvBNG rek. m. 28.50,00.942
F (0164) 24 53 56 B I6AN: NL41BNGH 0285000942
KvK 20169091 B BIC BNGHNL2G

Bergen op Zoom. gemeente op de Brabantse Wal

B.at>50t3cW*l



Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,

secretaris,

Dhr. Th.J.M. Wingens MPA

burgemeester.



Jaarplan Regionaal Kompas 2020

Inleiding

Eind 2014 is het Regionaal Kompas 2015-2020 door de gemeenteraden vastgesteld. In deze nota zijn de 
knelpunten, uitgangspunten en doelstellingen geformuleerd voor Maatschappelijke Opvang', Verslavingszorg, 
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en Beschermd Wonen. Het document is tot stand gekomen in 
samenspraak met de betrokken gemeenten en partners (zorg, woningcorporaties en politie). In dit Regionaal 
kompas is afgesproken dat er elk jaar een jaarplan opgeleverd wordt waarin wordt teruggekeken naar het 
voorgaande jaar en waarin de doelstellingen worden aangepast als de actualiteit daar om vraagt. Dit jaarplan 
wordt vastgesteld door het college van centrumgemeente Bergen op Zoom en zal ter kennisname aan de 
gemeenteraden en betrokken partners worden gestuurd.

Aanpak dakloosheid

Onderzoek populatie daklozen.
Er is landelijk veel aandacht voor de forse toename van het aantal daklozen. Doordat wij in onze regio fors 
hebben geïnvesteerd in doorstroom en veel daklozen gehuisvest hebben, zien wij hier slechts een lichte stijging. 
Ook zien we dat de problematiek van dakloosheid in onze regio afwijkt van andere regio's; waar de grote steden 
vooral een grote stijging zien van het aantal ‘economisch’ daklozen zien wij in onze regio vooral een toename 
van daklozen met relatief zware problematiek. In de zomer van 2019 is onderzoek gedaan naar de populatie 
dak-en thuislozen. Momenteel loopt de uitwerking van het onderzoek nog. De resultaten worden eind januari 
2020 verwacht.

Aantal woningontruimingen
Het terugdringen van het aantal woningontruimingen is een belangrijke doelstelling uit het Regionaal Kompas. In 
de eerste drie kwartalen van 2019 zijn er 4 ontruimingen geweest. Dit is een daling van 33 procent ten opzichte 
van vorig jaar. We hopen deze lijn in 2020 voort te zetten

Winterregeling
Ook in de winter van 2018/2019 is de winterregeling ingezet. Dit houdt in dat het uitgangspunt is dat niemand op 
straat hoeft te slapen als het vriest. Hiervoor is een extra locatie gehuurd tegenover de Maatschappelijke 
Opvang. Dit was nodig omdat tijdens de winter regelmatig meer dan 30 mensen zich meldden bij de Opvang.
Het aantal mensen dat gebruik gemaakt heeft van de winterregeling is ongeveer gelijk aan het aantal van de 
vorige jaren; In totaal zijn er 50 mensen die één of meerdere keren gebruik hebben gemaakt van de 
winterregeling. De samenstelling wisselde dagelijks. Per nacht hebben zich niet meer dan 35 mensen gemeld. 
Tijdens de winterregeling is er goed samengewerkt tussen de betrokken partijen.

Aanpak zwerfjongeren
In het vorige jaarplan is uitgebreid stilgestaan bij het project zwerfjongeren van Stichting Twist. Diverse jongeren 
die door stichting Twist gehuisvest zijn, hadden eerst een Beschermd Wonen-indicatie. Het lukte deze jongeren 
echter niet om daar aangehaakt te blijven. Voor een aantal andere jongeren is voorkomen dat er een Beschermd 
Wonen aanvraag nodig was. Ook in 2019 heeft Stichting Twist bewezen een belangrijke meerwaarde te vormen 
in de aanpak van zwerfjongeren
In 2019 is de werkwijze van stichting Twist ingebed in het Regionaal Kompas en is de samenwerking met WijZijn 
Traversegroep gestroomlijnd om te voorkomen dat er dubbel werk gedaan wordt op het vlak van de 
zwerfjongeren. In oktober 2019 is de aanpak geëvalueerd met de betrokken partijen. Alle partijen zijn het eens 
dat de aanpak positieve resultaten laten zien. Van de 17 casussen, zijn er slecht 2 voortijdige beëindigingen 
geweest, waarbij 1 casus na een detentieperiode opnieuw wordt herzien.



Voor 2020 hebben WijZijn Traversegroep en Stichting Twist een gezamenlijke subsidieaanvraag gedaan voor de 
aanpak zwer^ongeren. In deze aanvraag is -naast het benodigde budget voor de het voortzetten van de huidige 
taken (casemanagement en het logeerhuis)- tevens budget gevraagd voor het opzetten van een 
tussenvoorziening. De mogelijkheden voor het realiseren van een dergelijke tussenvoorziening zullen in de 
eerste helft van 2020 verder worden onderzocht.

De Kade
Het hebben van een opvangvoorziening waar mensen met complexe multi-problematiek terecht kunnen, is een 
belangrijk doel uit het Regionaal Kompas. Ook in 2019 werden er op de Kade mensen opgevangen en begeleid 
die langdurige dakloos geweest zijn. De zes plekken zijn het hele jaar gevuld geweest. Sommige van de 
bewoners zorgden voorheen voor veel overlast. Dit is sterk afgenomen. In de buurt van de woonvorm is er tot nu 
toe ook nauwelijks sprake van overlast geweest. Vanuit diverse ketenpartners wordt aangegeven dat de Kade 
een cruciale schakel is in het geheel.
Omdat gedurende de pilotperiode is gebleken dat de opvang en begeleiding die er op de Kade wordt geboden 
inhoudelijk niet altijd goed aansluit bij de doelen (en dóórontwikkeling) van het beschermd wonen, is er voor 
gekozen om de Kade voor 2020 voort te zetten als specialistische opvangvoorziening. Momenteel wordt er 
tevens een verkenning gedaan met het CIZ of in de bewoners van de Kade vanaf 2021 onder de WLZ kunnen 
gaan vallen (daar waar voorzien wordt dat bewoners altijd 24/7 toezicht nodig zullen hebben).

Uitstroom Maatschappelijke Opvang
Om daklozen te huisvesten zijn ook in 2019 de instrumenten Housing First en Sober Wonen ingezet. Housing 
First zich richt op langdurig daklozen die intensieve begeleiding nodig hebben. Het principe achter Housing First 
is dat iemand eerst een eigen woning krijgt (waar hij/ zij ook kan blijven als het goed gaat) en dat er vanuit dat 
gegeven middels intensieve begeleiding gewerkt wordt aan de problemen die mensen ondervinden bij het 
wonen en participeren. In 2019 zijn er steeds tien lopende trajecten Housing First geweest. Er zijn er 2 
tussentijdse beëindigingen geweest (detentie) en 2 cliënten zijn succesvol uitgestroomd. De verdeling van de 
herkomst van cliënten over de verschillende gemeentes was nagenoeg gelijk. Op dit moment lopen er 5 
trajecten en staan er 5 cliënten in de wacht om te worden geplaatst. Er is een (ambtelijke) stuurgroep Housing 
First en Sober Wonen die elke maand bij elkaar komt. Daar wordt de voortgang gemonitord en worden 
knelpunten gesignaleerd en afspraken gemaakt om die op te lossen. In mei 2019 heeft het college van Bergen 
op Zoom besloten om Mozaik en WijZijn Traversegroep te subsidiëren om Housing First voort te zetten. De 
ambitie is om Housing First trajecten vanaf het tweede kwartaal van 2020 onder de lokale maatwerkvoorziening 
begeleiding te plaatsen. Dit sluit qua inhoud beter aan en zo kan er beter worden op de lokale vraag en aanbod. 
Momenteel worden hierover afspraken gemaakt met Mozaik, WijZijn Traversegroep en de lokale Wmo- 
toegangen.
Sober Wonen is een tussenvoorziening (tijdelijk en gericht op doorstroom) voor daklozen die minder intensieve 
begeleiding nodig hebben dan de daklozen die via Housing First worden begeleid. Hier worden mensen 
gehuisvest met 3 cliënten in een woning. Het is de bedoeling dat zij na zes tot negen maanden doorstromen 
naar een eigen woning (indien nodig met begeleiding).
In 2019 (in de eerste drie kwartalen) zijn er 6 mensen vanuit de Opvang via het spreekuur van Stadlander 
bemiddeld naar reguliere huisvesting. Tevens is er een (ambtelijke) stuurgroep Housing First en Sober Wonen 
die elke maand bij elkaar komt. Daar wordt de voortgang gemonitord en worden knelpunten gesignaleerd en 
afspraken gemaakt om die op te lossen.

Dóórontwikkeling Maatschappelijke Opvang
In juli 2019 zijn het Rijk en gemeenten overeengekomen dat de huidige centrumgemeenten nog tot ten minste 
2026 als centrumgemeente blijven fungeren voor de maatschappelijke opvang. De doordecentralisatie zoals 
deze gepland staat voor beschermd wonen zal daarom niet gaan gelden voor maatschappelijke opvang. 
Tegelijkertijd wordt er vanuit het Rijk druk uitgeoefend op een versnelde realisatie van de doelen m.b.t. sociale 
inclusie uit het advies van de Commissie Dannenberg. Samen met de regiogemeenten wordt er momenteel 
gewerkt aan een regionaal uitvoeringsplan, waarin de zes gemeenten uiteenzetten welke plannen en afspraken 
zij maken m.b.t. de decentralisatietrajecten en de transformatie van het beschermd wonen en maatschappelijke 
opvang. In dit kader wordt er ook gekeken naar het huidige en toekomstige (gewenste) aanbod van 
maatschappelijke opvang, beschermd wonen en begeleid wonen en tussenvoorzieningen in de regio. De 
uitkomsten hiervan zullen in het volgende regionaal kompas verwerkt worden.



Beschermd Wonen

Op het gebied van Beschermd Wonen wordt is er het afgelopen jaar veel geïnvesteerd in het op gang brengen 
van de transformatie (van beschermd wonen naar een beschermd thuis). Ook voor 2020 zal de meeste aandacht 
hier naar uitgaan. Hierbij zijn de volgende ontwikkelingen benoemd:

Sturing op resultaat en perspectief:
We staan met zijn allen voorde opgave om de komende jaren het nu nog grote aanbod van intramuraal beschermd 
wonen (groten)deels om te bouwen naar meer kleinschalige beschermde/beschutte woonvormen waar zorg en 
wonen gescheiden zijn. Verschillende zorgaanbieders hebben deze handschoen inmiddels opgepakt en hebben 
(kleinschalige) woonvormen opgezet waar cliënten op een meer zelfstandige manier beschermd/beschut kunnen 
wonen. De indicaties van cliënten worden hier echter niet altijd goed op aangepast. Daarnaast intramuraal 
beschermd wonen (BW-compleet) vaak nog gezien als de standaard, terwijl we toe willen werken naar een situatie 
waar dit de uitzondering is.
Om de verschuiving in aanbod meer op gang te brengen en er voor te zorgen dat de indicaties goed aansluiten bij 
dit aanbod, is er een nieuw kader opgesteld voor de Wmo-adviseurs dat ze kunnen gebruiken bij het indiceren van 
beschermd wonen. Voor de huidige beschermde woonvormen (locaties) is bekeken welke beschermd wonen 
indicaties passend zijn. In samenspraak met de zorgaanbieders en Wmo-adviseurs zullen waar nodig de huidige 
indicaties worden aangepast.

Het creëren van een vangnet
Tot voor kort was er nog geen ‘vangnet’ ingericht voor cliënten die uitstromen naar een (eigen) woning in de wijk 
en vervolgens dreigen terug te vallen/ te escaleren. Hierdoor waren zorgaanbieders en cliënten terughoudend met 
afschalen en leven er bij ketenpartners vaak zorgen m.b.t. mogelijke overlast van deze doelgroep. Samen met 
zorgaanbieders is er daarom een Plan van Aanpak uitgewerkt voor een pilot met een logeervoorziening (time- 
out voorziening). Deze pilot is 1 januari 2020 gestart. Middels een dergelijke voorziening kunnen cliënten die zijn 
uitgestroomd uit beschermd wonen tijdelijk komen logeren in een intramurale beschermde woonvorm als zij een 
‘time-out’ nodig hebben. Hiermee wordt beoogd dat cliënten en zorgaanbieders eerder de stap naar meer 
zelfstandigheid durven te maken omdat cliënten, indien nodig, terug kunnen vallen op de logeervoorziening. 
Daarnaast hopen we dat ketenpartners meer vertrouwen krijgen in de plaatsing van cliënten in de wijk en de 
begeleiding die hierbij geboden wordt.

Het regelen van Inkomen
Cliënten blijven soms onnodig lang “hangen” in een intramurale beschermde woonvorm omdat het lastig bleek om 
zaken omtrent inkomen goed geregeld te krijgen zodat de cliënt zelf kan gaan voorzien in de huur en overige 
kosten levensonderhoud. In 2019 is daarom met de ISD Brabantse Wal en het Werkplein Roosendaal een speciaal 
aanmeldformulier ontwikkeld dat zorgaanbieders en cliënten kunnen gebruiken voor het aanvragen van bijstand. 
Er vindt structureel overleg plaats met de sociale diensten om deze werkwijze te evalueren.

Aanbod passende betaalbare woningen
Het geschetste toekomstbeeld voor beschermd thuis vraagt om een diversiteit aan kleinschalige 
woonvoorzieningen in wijken waar de doelgroep kan wonen en stappen kan maken richting meer 
zelfstandigheid. Dit betekent ook dat de capaciteit van het bestaande intramurale aanbod zal moeten krimpen. 
Daarnaast moeten er voldoende passende woningen beschikbaar zijn voor cliënten die uitstromen uit het 
beschermd wonen. Vanuit de woningcorporaties in de regio een verzoek binnengekomen om met hen te kijken 
naar mogelijkheden voor alternatieve woonvormen voor (o.a.) deze doelgroep. Samen gaan we verkennen wat 
er nodig/gewenst is.
Daarnaast zal er in 2020 door de woningcorporaties, samen met de gemeenten en andere relevante 
ketenpartners gekeken worden hoe de huidige voorrangsregeling In lijn gebracht kan worden met de diverse 
ontwikkelingen waar we samen voor aan de lat staan. De voorrangsregeling is er om te voorkomen dat mensen 
die uitstromen uit intramurale voorzieningen dakloos worden omdat zij nog geen passende woonruimte hebben. 
De voorrangsregeling heeft in 2019 (met peildatum 30-9-2019) tot 29 geslaagde huisvestingen geleid van de in 
totaal 41 ingediende aanvragen. Momenteel zijn echter niet alle relevante partijen aangesloten bij de regeling, 
waardoor er kansen blijven liggen om zaken omtrent zorg en wonen goed met elkaar te regelen.



Het geschetste toekomstbeeld vraagt tevens van gemeenten, woningcorporaties, zorg- en welzijnsaanbieders en 
andere ketenpartners dat zij een gezamenlijke verantwoordelijkheid voelen en dragen voor de leefbaarheid in de 
wijken. Het toekomstbeeld van een inclusieve samenleving moet er niet toe leiden dat er van de zwakste 
schouders in de samenleving in zwakke wijken verwacht wordt dat zij de grootste maatschappelijke lasten 
dragen. Middels diverse sessies tussen woningcorporaties, zorgaanbieders en gemeenten wordt er momenteel 
gewerkt aan wederzijds vertrouwen en het in kaart brengen van de pijnpunten en mogelijke antwoorden hierop.
In dit kader is er in 2019 tevens een evenement voor alle ketenpartners georganiseerd waarin we ons hebben 
laten inspireren door mooie initiatieven uit het land m.b.t. het goed laten landen van kwetsbare inwoners in de 
wijken.

Zorg & Veiligheid

Functioneren OGGZ-team (in het Zorg- en Veiligheidshuis)
In 2016 is het OGGZ-team vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) gaan werken. Dit is in de afgelopen jaren 
voortgezet. Binnen het ZVH waren er ook in 2019 weer werkplekken beschikbaar voor het OGGZ-team. Ook in 
2019 is de samenwerking goed verlopen en zijn er veel cases opgepakt en toegeleid. In de eerste drie kwartalen 
van 2019 zijn er 648 cases opgepakt. Als dat geëxtrapoleerd wordt over heel 2018, komen we op ruim 850 
cases. In 2017 zijn totaal 795 cases opgepakt. Als dit vergeleken wordt met het langjarig gemiddelde over de 
periode 2009-2016, betekent dit een ruime verdrievoudiging van het aantal cases. Daarnaast is de zwaarte van 
de cases toegenomen. In 2019 is deze trend doorgezet. Daarbij is in de zomer van 2019 het OGGZ-team tegen 
de grenzen van haar mogelijkheden aangelopen zoals in het vorige jaarplan al voorzien was. Dit heeft geleid tot 
een aanmeldstop die drie maanden geduurd heeft. In september heeft het college van Bergen op Zoom besloten 
om de capaciteit tijdelijk met 1 fte uit te breiden. Deze uitbreiding van capaciteit is inmiddels verlengd tot 21 
december 2020. Daarnaast zal begin 2020 een onafhankelijk onderzoek starten naar het hele OGGZ-proces van 
aanmelding tot toeleiding. Dit onderzoek zal worden uitgevoerd door Niels Mulder (hoogleraar OGGZ). Op basis 
van de uitkomsten van dit onderzoek moet besloten worden hoe structureel omgegaan wordt met het zeer hoge 
aantal OGGZ-cases.

OGGZ-Bed
Het OGGZ-bed is een time-out bed voor een specifiek gedeelte van de OGGZ-doelgroep. Het betreft de groep 
dak- en thuislozen die bij het OGGZ-team in beeld is, maar die nergens naar toe kan (bijvoorbeeld door 
schorsing in de Maatschappelijke Opvang). Voorwaarde is dat deze persoon bekend is bij het OGGZ-team. Het 
OGGZ-bed heeft zich bewezen als een waardevol onderdeel van de aanpak voor personen met verward 
gedrag. In de eerste drie kwartalen van 2019 is er 72 etmalen gebruik van gemaakt.

Spoedeisende Psychiatrische Onderzoeksruimte (SPOR)
In het vorige jaarplan is uitgebreid stilgestaan bij de Spoedeisende Psychiatrische Onderzoeksruimte (SPOR). 
Voor nu volstaat om te melden dat ook voor 2019 de SPOR beschikbaar is geweest. De werkwijze heeft de 
interesse gekregen vanuit andere plekken in het land. De samenwerking tussen de betrokken partijen verloopt 
goed. Doordat de SPOR er is worden verwarde mensen niet meer onnodig naar een politiecel gebracht. De 
SPOR is er voor het werkgebied van GGZ WNB.

Nazorg na detentie
Met goede begeleiding van mensen die uit detentie komen en in de samenleving terug keren is veel winst te 
behalen; hiermee kan het aantal recidieven kan omlaag worden gebracht, wat maatschappelijke schade 
voorkomt en bijdraagt aan de participatie van de betrokkene. Vanuit het Zorg & Veiligheidshuis worden mensen 
die uit detentie komen en waarbij er een hoog risico is op recidieven begeleid. Hierbij willen zij in 2020 meer 
gaan inzetten op het gebruik van ervaringsdeskundigen.
Het beeld is echter dat we met enkel de begeleiding van deze hoog-risico ex-gedetineerden als regio nog wel 
kansen laten liggen. Om toe te werken naar een sluitende aanpak voor deze groep zal daarom in 2020 in kaart 
kan worden gebracht wat er nog nodig is op dit vlak.



Samenwerking met zorgverzekeraars

Om goede en efficiënte zorg en ondersteuning te kunnen bieden aan alle inwoners die dat nodig hebben en de 
zorgkosten beheersbaar te houden, is samenwerking tussen professionals en aanbieders cruciaal. Dit valt of 
staat bij de samenwerking tussen de financiers van zorg en ondersteuning. Nu zijn er wel degelijk mooie 
voorbeelden van samenwerkingen tussen gemeenten en zorgverzekeraars en/of zorgkantoren, maar dit gebeurt 
veelal nog kleinschalig, incidenteel en redelijk versnipperd.
VNG en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben daarom samen een werkstructuur ontwikkeld die moet 
zorgen voor een landsdekkende en structurele samenwerking tussen het zorgdomein en het sociaal domein. In 
de werkstructuur hebben VNG en ZN afgesproken dat er in alle regio’s (landsdekkend) een structurele 
samenwerking moet komen tussen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren op tenminste de thema’s 
ouderen, GGZ en preventie. Wij vallen hierbij in de regio West-Brabant (gebaseerd op de zorgkantoor-regio). In 
de tweede helft van 2019 is er een afstemmingsproces gestart om te komen tot bestuurlijke afspraken over hoe 
we als gemeenten in Brabant onze onderlinge afstemming en vertegenwoordiging in de regionale werkstructuur 
met zorgverzekeraars en zorgkantoor willen vormgeven. De opbrengst van dit proces heeft geleid tot een 
voorstel waar de betrokken bestuurders eind december mee in hebben gestemd. Momenteel wordt er gewerkt 
aan een regioscan, welke bepalend zal zijn voor de vorming van de agenda van deze regionale samenwerking 
tussen gemeenten en zorgverzekeraars.


