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Geachte raadsleden, 
 
In oktober 2021 hebben we toegezegd om u nader te informeren over de lokale 
invulling van de doordecentralisatie van de maatschappelijke zorg in Leiderdorp. Dat 
doen we door middel van deze brief met daarin een verwijzing naar twee bijlagen. 
 
Voorgeschiedenis 
De gemeente Leiderdorp heeft in 2019 samen met de gemeenten in de Leidse Regio 
gemeenten inclusief Voorschoten – binnen de door u meegegeven kaders in het 
beleidskader Maatschappelijke Zorg Holland Rijnland 2017 – 2025 – een 
uitvoeringsagenda Leidse Regio vastgesteld. De uitvoeringsagenda geeft de 
vergaande samenwerking tussen de gemeenten van de Leidse regio weer met het 
doel om de maatschappelijke zorg toekomstbestendig en efficiënt in te richten.  We 
doen dit op basis van één gebied, één opgave, één plan rondom de volgende vijf 
thema’s: 1. wonen is de basis, 2. de inclusieve buurt, 3. preventie en 
vroegsignalering, 4. laagdrempelige toegang en 5. ondersteuning op maat. Op Leidse 
Regio niveau is een programmatische structuur ingericht waarbinnen de gemeenten 
samenwerken en sturing gegeven aan de activiteiten die vallen onder de eerder 
genoemde vijf thema’s. 
 
Maatschappelijke Zorg in Leiderdorp 
In de onderstaande paragrafen nemen we u mee in: de grootte van de doelgroep, 
activiteiten die vanuit het programma maatschappelijke zorg Leidse Regio 
plaatsvinden die ook van belang zijn voor Leiderdorp én de activiteiten die wij zelf  
in  Leiderdorp doen om ons voor te bereiden op de doordecentralisatie.  
 
Met maatschappelijke zorg bedoelen we de zorg en ondersteuning in het kader van 
beschermd wonen, maatschappelijke opvang, verslavingszorg/verslavingspreventie 
en bemoeizorg. 
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Hoewel er geen exacte cijfers bekend over de omvang van de doelgroep 
maatschappelijke zorg, kunnen we op basis van een tweetal aannames wel een zo 
goed mogelijke inschatting maken: 

• Op grond van landelijke berekeningen wordt de doelgroep van 
maatschappelijke zorg geschat op een kleine 1%; 

• De risicogroep op 4 à 5% van het aantal volwassen inwoners (18+). 
 
Voor Leiderdorp betekent dit: 
Geschatte omvang doelgroep en risicogroep Maatschappelijke Zorg Leiderdorp 

Totaal aantal 
inwoners 2021 

Totale bevolking 
18+ 2021 

1% van de volwassen 
bevolking doelgroep 

5% van de volwassen 
bevolking risicogroep 

27.3771 78,4%2 = 21.464 215 1.073 

 
2. Activiteiten die vanuit het programma maatschappelijke zorg Leidse Regio 

plaatsvinden die van belang zijn voor Leiderdorp 
Er vinden veel activiteiten plaats ter voorbereiding op de doordecentralisatie van de 
maatschappelijke zorg in de Leidse Regio. We hebben een vereenvoudigde 
weergave gemaakt van alle activiteiten (met een onderverdeling in producten, 
pilots, projecten en afspraken) in figuur 13. Deze activiteiten zijn allemaal van belang 
voor de gemeente Leiderdorp (en hier neemt de gemeente Leiderdorp aan deel). 
 
Figuur 1 Leidse Regio activiteiten waar Leiderdorp onderdeel van uitmaakt 

 
 
 
 
 
Een aantal activiteiten lichten we hieronder nader toe: 

 
1 https://eengezonderhollandsmidden.nl/dashboard/dashboardthemas/Bevolking 
2 Dit betreft het aantal inwoners vanaf 20 jaar, het aantal inwoners vanaf 18 is niet bekend 
https://eengezonderhollandsmidden.nl/dashboard/dashboardthemas/Bevolking  
3 Dit betreft een vereenvoudiging van de complexe werkelijkheid en samenhang van activiteiten. Er 
vinden ook activiteiten op Holland Rijnland niveau plaats waarvan de Leidse Regio of de gemeente 
Leiderdorp onderdeel van uitmaakt. 

https://eengezonderhollandsmidden.nl/dashboard/dashboardthemas/Bevolking
https://eengezonderhollandsmidden.nl/dashboard/dashboardthemas/Bevolking
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a. Kwantitatieve analyse huisvestingsopgave Leidse Regio: deze notitie geeft 
inzicht in de verdeling van de voorzieningen voor beschermd wonen en 
maatschappelijke opvang in de drie subregio’s (Leidse Regio, Duin & 
Bollenstreek en de Rijnstreek) en de herverdelingsopgave binnen de gemeenten 
van de Leidse Regio (zie bijlage 1). Binnen Holland Rijnland zien we dat de Leidse 
regio qua voorzieningen moet afbouwen en de regio’s Duin- en Bollensteek en 
de Rijnstreek moeten opbouwen. Voorts is een beweging binnen de Leidse regio 
nodig, waarbij de voorzieningen zich niet alleen in Leiden bevinden, maar ook in 
de overige gemeenten. Dit sluit aan bij het beleid dat dat inwoners zoveel als 
mogelijk ondersteuning in zijn of haar eigen omgeving kan ontvangen. 

b. Evaluatie pilot BW/MO Leidse Regio: in de afgelopen periode zijn in de Leidse 
Regio veel innovatieve pilots ontwikkeld. Deze pilots dragen bij aan de transitie 
van intramurale zorg naar ambulante voorzieningen en het scheiden van wonen 
en zorg. Het rapport in bijlage 2 geeft een evaluatie van alle pilots weer. Daarbij 
is ook een afwegingskader ontwikkeld waardoor er op basis van een set criteria 
een afweging kan worden gemaakt over het vervolg van de pilots. Verder op in 
deze brief worden enkele pilots die in Leiderdorp plaatsvinden toegelicht. 

 
3. Activiteiten die plaatsvinden of reeds bestaan in Leiderdorp 
De doordecentralisatie en transformatie van de maatschappelijke zorg zorgt voor 
nieuwe opgaves voor de gemeente Leiderdorp, zoals de huisvesting van bijzondere 
doelgroepen. Daarnaast hebben de twee bewegingen (doordecentraliseren én 
transformeren) invloed hebben op de bestaande structuren in Leiderdorp, zoals de 
opdracht ‘samen Leiderdorp – een goede basis’ die Incluzio Leiderdorp uitvoert en 
op de inrichting van het sociaal domein als geheel.  
 
Om een beeld te geven van de reeds bestaande activiteiten en opdrachten waaraan 
de decentralisatie raakt én de nieuwe activiteiten die opgestart zijn om ons voor te 
bereiden op de decentralisatie, ziet u in afbeelding 2 een vereenvoudigde weergave 
van deze activiteiten (met een onderverdeling in producten, pilots, projecten en 
afspraken). 
 
Figuur 2 
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Een aantal activiteiten lichten we hieronder nader toe: 
a. Pilot Friendwoning: waarbij drie dakloze jongeren (tussen de 18 en 27 jaar) in 

een eengezinswoning voor maximaal twee jaar worden gehuisvest. Ze 
ontvangen begeleiding om een vervolgstap te maken naar zelfstandig wonen. 
Inmiddels zijn drie bewoners uitgestroomd en wonen er drie nieuwe bewoners 
in de Friendswoning. Het project is een succes en zal in 2022 als een nieuwe 
tussenvoorziening worden geborgd (publicatie platform 31: 
https://www.platform31.nl/nieuws/friendswonen-een-goed-alternatief-voor-
jongeren-uit-de-opvang). 

b. Pilot de Plataan: in wooncomplex de Driemaster is een beschutwoonvoorziening 
voor 12 bewoners van de Haardstee gerealiseerd. Voor Leiderdorp de eerste 
beschutte woonvoorziening. In 2022 zal nader onderzocht worden of een 
vervolgstap kan worden gemaakt in het scheiden van wonen en zorg. Dit op 
basis van de bevindingen die in pilots in Leiden zijn opgedaan. Ook zal worden 
gewerkt aan het bevorderen van uitstroom naar zelfstandig wonen met 
begeleiding.  

c. De gemeente Leiderdorp, de gemeente Zoeterwoude hebben 
prestatieafspraken gemaakt met de Huurderij en Rijnhart Wonen voor de 
periode 2020 – 2024 over de huisvesting van bijzondere doelgroepen. Er zijn 
ook afspraken gemaakt om binnen de sociale huur sector nul huisuitzettingen te 
realiseren door vroegtijdig met andere partners ondersteuning te bieden. 

d. Snelle Hulp Bij Schulden:  dit is een voorbeeld van een reeds bestaand project – 
waarbij sociaal werkers van Incluzio Leiderdorp samen met een medewerker 
van de Stadsbank maandelijks inwoners bezoeken met een betalingsachterstand 
– dat gezien kan worden als preventieve activiteit om dakloosheid te 
voorkomen en om inwoners vroegtijdig hulp aan te bieden. 

 
We hopen dat u met deze informatie een beeld heeft gekregen van de reikwijdte 
van de decentralisatie van de maatschappelijke zorg in Leiderdorp. We verzoeken u 
om toezegging 2021-10 001 af te handelen. 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders, 
 

 
A.M. Roos                        L.M. Driessen-Jansen 
secretaris                         burgemeester 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 1: Kwantitatieve analyse huisvestingsopgave Leidse Regio oktober 2021 
Bijlage 2: Evaluatie pilots BW/MO Leidse Regio oktober 2021 

https://www.platform31.nl/nieuws/friendswonen-een-goed-alternatief-voor-jongeren-uit-de-opvang
https://www.platform31.nl/nieuws/friendswonen-een-goed-alternatief-voor-jongeren-uit-de-opvang
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Huisvestingsopgave 2023 
 

Inleiding 
Eind 2019 is een eerste exercitie gedaan om de huisvestingsopgave in beeld te brengen die het 
gevolg is van het besluit tot decentralisatie van de maatschappelijke zorg. De notitie gaf inzicht in de 
verwachte herverdeling van de voorzieningen voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang 
tussen de drie subregio’s: Rijnstreek, Duin & Bollenstreek en de Leidse regio. Tevens bracht het in 
beeld wat de herverdelingsopgave was binnen de Leidse regio. 
Er zijn een aantal redenen om de kwantitatieve notitie uit 2019 te herzien en te actualiseren: 

1. Uitname WLZ: door verandering in de wetgeving zijn per 1 januari 2021 een aantal cliënten 
vanuit een WMO-indicatie overgezet naar de WLZ. Dit betreft meer dan 1/3 van het aantal 
cliënten. Dat betekent dat de huisvestingsopgave wat betreft Beschermd Wonen er anders 
uit komt te zien. 

2. Verdeling regionale voorzieningen/subregionale voorzieningen. Enkele maanden geleden is 
de definitieve verdeling vastgesteld voor de voorzieningen die we op regionaal niveau willen 
houden en wat we op subregionaal niveau moeten regelen. Waar we in 2019 uitgingen van 
een aanname, hebben we nu de definitieve gegevens 

3. In de notitie van 2019 was de ambulantiseringsopgave nog niet verwerkt. Dat is in deze 
notitie wel meegenomen. 

4. In de notitie van 2019 was de aanname gedaan, dat de mensen die uitstromen uit beschermd 
wonen en maatschappelijke opvang ca. 10 jaar in een woning blijven wonen. Daar is op 
gereageerd door de woningcorporaties. Zij gaven aan dat deze aanname niet realistisch was 
en dat momenteel ca. 6% van de woningen jaarlijks vrijkomen.  

5. De afgelopen 2 jaar zijn een aantal woonvoorzieningen voor deze doelgroepen gerealiseerd 
in de verschillende subregio’s. De notitie is aangepast aan de meest recente gegevens wat 
betreft de nu beschikbare locaties voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. 

6. Wat betreft de wachtlijsten en de consequenties voor de huisvestingsopgave is in de notitie 
van 2019 een aanname gedaan. In deze update zijn de daadwerkelijke recente gegevens 
verwerkt. 

Het verwerken van bovengenoemde punten leidt niet tot ander beeld van de opgave voor de Leidse 
regio als geheel en de herverdelingsopgave voor de gemeenten binnen de Leidse regio. Wel kan de 
conclusie worden getrokken dat de huisvestingsopgave lager uitvalt dan in 2019 werd verondersteld 
en dat is een meevaller voor zowel gemeenten als woningcorporaties. 
In deze notitie zullen de verschillende onderdelen van de huisvestingsopgave worden nagelopen: 
1. behoefte aan intramurale plekken Beschermd Wonen. 
2. behoefte aan plekken zelfstandig wonen met ambulante begeleiding BW (ambulantisering). 
3. behoefte aan uitstroomwoningen Beschermd Wonen (contingent). 
4. behoefte aan centrale en decentrale opvangplekken Maatschappelijke Opvang. 
5. behoefte aan uitstroomwoningen Maatschappelijke Opvang (contingent). 
6. aandeel Leidse regio in de uitbreidingsopgave specialistische voorzieningen. 
Samenvattend kan de algemene conclusie worden getrokken, dat we als Leidse regio goede stappen 
hebben gezet op het gebied van de huisvestingsopgave, maar dat er nog 2 belangrijke opgaven zijn:  

- het afbouwen van intramurale Beschermd wonen voorzieningen 
- het realiseren van meer woningen voor uitstroom uit met name de maatschappelijke 

opvang.   
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Begrippenlijst 
Omdat wethouders en collega’s Wonen niet altijd goed zijn ingevoerd in de terminologie van het 
sociaal domein, hierbij wat kernbegrippen 

- Maatschappelijk Zorg: het geheel van beschermd wonen en maatschappelijke opvang 
- Maatschappelijk Opvang: de opvang van dak- en thuislozen. 
- Centrale opvang: de centrale daklozenopvang aan de Langegracht te Leiden met 24-uurs 

toezicht. 
- Decentrale opvang: de opvang van dak- en thuislozen in individuele woningen, bijvoorbeeld 

gezinnen, jongeren, of cliënten die geen 24-uurs toezicht nodig hebben. 
- Beschermd wonen: het intramuraal wonen met 24-uurs toezicht van cliënten als: mensen in 

het autistisch spectrum, mensen met een licht verstandelijke beperking, mensen met 
psychische problematiek. 

- Beschut wonen: dezelfde doelgroepen in het beschermd wonen, maar dan in een 
geclusterde vorm zonder 24-uurstoezicht (maar bijv. ambulante ondersteuning of 
begeleiding tijdens kantooruren. 

- Ambulantisering: de beweging van wonen in een geclusterde voorziening naar zelfstandig 
wonen in de wijk met ambulante ondersteuning. 

- Regionale voorzieningen: voorzieningen die dusdanig specialistisch is of waarvan de 
doelgroep zo klein is, dat het niet goed mogelijk is om dat op subregionaal niveau te 
organiseren, maar die op Hollland Rijnland niveau worden ingekocht en waarvan de toegang 
ook op Holland Rijnlandniveau wordt belegd. 
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Ad 1: behoefte aan intramurale plekken Beschermd Wonen 
In de kwantitatieve notitie 2019 is becijferd wat de Leidse regio aan plekken nodig heeft. Daarbij is 
uitgegaan van de volgende zaken en aannames: 
a. De helft van de wachtlijst betreft cliënten voor de regionale voorzieningen. 
b. De Leidse regio levert plekken naar percentage inwoners (36% van Holland Rijnland). 
c. Een wachttijd van 1 jaar is acceptabel. 
d. Er is nog géén rekening gehouden met de te verwachten beweging naar meer ambulante zorg. 

(geschat wordt 1/3 van het aantal intramurale plekken, 55% heeft ZZP lager dan 4). 
e. Er is nog géén rekening gehouden met de uitname WLZ (ca. 35%) 
Op basis van deze aannames is berekend dat het aantal plekken voor de Leidse regio door 
herverdeling met de andere subregio’s kan afnemen van 241 (2019) naar 183 (2023). Dat is een 
afname van 58 plaatsen (zie onderstaande tabel uit de kwantitatieve notitie 2019).  
      
Tabel 1 

 
Inmiddels is niet alleen bekend welke BW-plekken naar de WLZ gaan, maar ook hoe de verdeling is 
tussen het aantal regionale specialistische voorzieningen en de BW-plekken die subregionaal blijven. 
 
Tabel 2 Huidige aantal plaatsen BW/WLZ per 1 april 2021 

 Beschermd Wonen WLZ 

Regionale voorzieningen BW 
Holland Rijnland 

  

Duin en Bollenstreek 11 174 

Rijnstreek 14 0 

Leidse regio 45 118 

Buiten de regio 18 0 

Totaal 88 292 

   

 Subregionale voorzieningen   

Duin en Bollenstreek 78 27 

Rijnstreek 93 11 

Leidse Regio 157 38 

             Totaal 326 76 

 
Uitgangspunt is dat het aantal regionale BW-plekken en het aantal WLZ-plekken (regionaal en sub-
regionaal) voorlopig onveranderd blijft (de sturing daarop zit elders), maar dat er wel een 
herschikking kan plaatsvinden tussen de subregionale BW-plekken waar we zelf op kunnen sturen. 
Tevens is er recente informatie over de wachtlijsten in de Leidse regio. Ultimo 2020 stonden er 69 
personen op de wachtlijst voor Beschermd Wonen, met een wachttijd variërend van 0,5 jaar tot 5 
jaar.  
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We hebben als uitgangspunt geformuleerd dat een wachttijd van 1 jaar acceptabel is; dat geldt voor 
46 personen. 23 personen staan langer dan 1 jaar op de wachtlijst, waarvan aangenomen wordt dat 
de helft daarvan wachten op een plek in de regionale voorzieningen. Dat betekent dat er een tekort 
is van 11 plaatsen Beschermd Wonen. 
Dat levert de volgende tabel op, waarbij is uitgegaan van een evenredige verdeling van het aantal 
BW-plekken op basis van inwoneraantal: 
 
Tabel 3: Op – en afbouw opgave op basis van een evenredige verdeling van het aantal BW-plekken 

Subregio Aantal BW 
plekken 
(aandeel) 

Aandeel 
bevolking 

Nodig obv 
aandeel 
bevolking 

Wachtlijst Totaal 
nodig 

Op- en 
afbouw 

Rijnstreek 93 30% 97 (30%) p.m. 104 +11 

Leidse regio 157 36% 117 (36%) 11 128 -29 

Duin- en Bollenstreek 78 35% 114 (35%) p.m. 122 +44 

Totaal 328  328 
(100%) 

   

 
Als we alleen kijken naar een evenredige herverdeling tussen de subregio’s, dan zouden we in de 
Leidse regio een afbouw opgave hebben van 29 BW-plekken op basis van de meest recente cijfers 
van 1 april 2021, waarbij we tevens een deel van de wachtlijst wegwerken. De verwachting is dat er 
in de loop van 2021 nog meer cliënten overgaan van BW naar WLZ en dat geeft dan weer iets andere 
cijfers, maar dit is nu ‘the best we can do’. 
In de kwantitatieve notitie van 2021 is echter nog niet de ambulantiseringsopgave verwerkt in de 
cijfers. Als je het rapport van Dannenberg volgt die er vanuit gaat dat ca. 1/3 van de BW-cliënten kan 
uitstromen naar zelfstandig wonen in de wijk met ambulante begeleiding, dan heeft de Leidse regio 
geen 123 BW-plekken nodig, maar 82 plekken. Dat betekent dan vanaf het huidige aantal BW-
plekken van 157 geen afbouw van 29 plekken, maar een afbouw van 70 plekken, oftewel een kleine 
halvering van het aantal BW-plekken!  

 
Conclusie: de Leidse regio heeft per 1 januari 2023 voldoende plekken Beschermd Wonen en zal op 
termijn een fors aantal plekken kunnen afbouwen. 
 

In het kader van het verwachtingen management: het is niet zo, dat er op 1 januari 2023 een massale 
verhuisbeweging op gang komt van cliënten uit de Leidse regio naar de andere regio’s. Cliënten 
volgen een traject op basis van een afgegeven indicatie, en zo’n indicatie kan 2 tot 5 jaar zijn of soms 
nog langer. Een verhuizing is op zich al onrustig en belastend voor het hersteltraject, maar het zou 
ook betekenen dat een aantal cliënten van zorgaanbieder en dus van begeleiding zou moeten 
veranderen, wat ook onwenselijk is. 
De verwachting is dat de cliënten hun traject afmaken in de bestaande locatie, dus dat betekent dat 
nog een tijd lang cliënten uit andere subregio’s in Leidse voorzieningen zullen zitten (en eventueel 
ook andersom). De afbouw zal vooral plaatsvinden doordat nieuwe cliënten zullen worden 
opgevangen in voorzieningen in de eigen subregio.  
We zijn in de Leidse regio dus afhankelijk is van het opbouwen van soortgelijke voorzieningen in de 
andere subregio’s. We zullen er op moeten sturen dat de andere subregio’s zo snel mogelijk hun 
nieuwe cliënten zelf opvangen.  
Er moet ook beseft worden dat het niet helemaal zwart-wit is dat elke subregio de eigen cliënten 
opvangt. Voor bepaalde cliënten is het essentieel voor het hersteltraject, dat ze juist in een andere 
omgeving worden geplaatst. Maar dat gaat natuurlijk over en weer: het geldt ook voor cliënten uit de 
Leidse regio dat ze soms beter in een andere subregio worden geplaatst. Hier moeten nog nadere 
afspraken worden gemaakt om te zorgen dat de bewegingen tussen de subregio’s wel enigszins in 
evenwicht zijn.  
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Ad 2: behoefte aan zelfstandige woningen met ambulante begeleiding BW 
Als we, zoals onder ad 1 gesteld, er vanuit gaan dat 1/3 van de benodigde 123 BW-plekken ook 
zelfstandig kan wonen in de wijk met ambulante ondersteuning, dan betekent dat dat er ca. 40 van 
de huidige intramurale BW-cliënten zelfstandig zouden kunnen wonen.  
Dat betekent niet per sé dat er ook 40 woningen gevonden moeten worden: van de potentiële 
nieuwe instromers kan wellicht een deel in de huidige woonsituatie blijven wonen met ambulante 
ondersteuning. Uitgaande van het worst-case scenario dat voor al die 40 personen een zelfstandige 
woning gevonden moet worden, dan ziet de verdeling over de gemeenten in de Leidse regio er als 
volgt uit: 
Dan wordt de verdeling naar inwoneraantal als volgt: 
 
Tabel 4: verdeling zelfstandige woningen met ambulante ondersteuning binnen de Leidse regio 

  Beoogd 
aantal 

Leiden 59% 24 

Leiderdorp 12% 5 

Oegstgeest 12% 5 

Voorschoten 13% 5 

Zoeterwoude 4% 1 

  40 

 
Door de zorgaanbieders is aangegeven dat voor een deel van hun cliënten de stap van intramuraal 
naar zelfstandig wonen in de wijk met ambulante begeleiding in één keer te groot is. Hierdoor blijven 
cliënten onnodig lang in een (dure) intramurale setting om hen voor te bereiden naar zelfstandig 
wonen. Er is behoefte aan woonvormen tussen intramuraal en zelfstandig in de wijk in, waar cliënten 
gedurende een periode van 1 tot maximaal 2 jaar wel zelfstandig, maar in een kleinschalige, 
geclusterde en beschutte omgeving kunnen wennen aan het zelfstandig wonen. We noemen deze 
tussenvormen Beschut wonen. 
In de Leidse regio is in 2019/2020 flink ingezet op het realiseren van zogenaamde 
tussenvoorzieningen. We experimenteren daarbij met verschillende vormen: een gebouw met 
meerdere cliënten van één zorgaanbieder, een vorm waarin cliënten van meerdere zorgaanbieders in 
één pand verblijven en een vorm waarin cliënten in één pand wonen gemengd met regulier 
woningzoekenden. Al deze verschillende vormen hebben gemeen dat cliënten steun bij elkaar 
kunnen zoek als daar behoefte aan is.  
De volgende voorzieningen zijn de afgelopen 2 jaar gerealiseerd: 
: dit zijn woningen met ambulante begeleiding Beschermd Wonen, maar in kleine geclusterde vorm 4 
zelfstandige woningen Sitterlaan Leiden 
- 5 onzelfstandige woningen Lammenschansweg Leiden 
- 5 zelfstandige woningen De Ruijterstraat Leiden 
- 6 zelfstandige woningen Driftstraat Leiden 
- 3 onzelfstandige woningen Titus Brandsmalaan Leiden 
- 5 zelfstandige woningen Smaragdlaan Leiden 
- 12 zelfstandige woningen Driemaster Leiderdorp 
In totaal dus 40 woningen waarin cliënten in een kleine geclusterde vorm zelfstandig kunnen wonen 
met ambulante begeleiding. Dat komt aardig overeen met het hiervoor geconstateerde, dat ca. 40 
cliënten niet noodzakelijk in een intramurale instelling hoeven te verblijven maar zouden kunnen 
uitstromen naar zelfstandig wonen. Het betreft hier echter nog tussenvormen; om het eindplaatje te 
bereiken van (individueel) zelfstandig wonen in de wijk met ambulante begeleiding is nog niet 
bereikt, daarvoor hebben we tijdelijk een extra aantal uitstroomwoningen nodig (zie daarvoor onder 
ad 3) 
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Naast deze tussenvoorzieningen loopt in de Leidse regio de pilot Beschermd Thuis. Dit project streeft 
ernaar om mensen thuis ambulante BW-ondersteuning te leveren, waardoor instroom in een dure 
intramurale voorziening voor beschermd wonen wordt voorkomen, of om mensen die uitstromen uit 
een intramurale voorziening thuis ambulant te begeleiden. Het streven is om in 2021 15 cliënten op 
deze manier te begeleiden. 

 
Conclusie: de Leidse regio heeft belangrijke stappen gezet in het ambulantiseringsproces, maar het 
bestaat nog grotendeels uit tussenvormen. Het eindplaatje waarin meer cliënten zelfstandig 
wonen in de wijk met ambulante ondersteuning is nog niet helemaal bereikt; daarvoor zijn tijdelijk 
extra uitstroomwoningen nodig.   
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Ad 3: behoefte aan uitstroomwoningen Beschermd Wonen (contingent) 
In de kwantitatieve notitie 2019 is op basis van diverse berekeningen en de ervaringen van de 
consulenten geschat dat er jaarlijks 25-35 uitstroomplekken nodig zijn. Recent zijn de ervaringscijfers 
opgevraagd bij de coördinator van de contingent regeling. Daaruit blijkt dat in de Leidse regio in 2020 
40 contingent woningen beschikbaar zijn voor uitstroom uit BW. Uit de informatie blijkt ook dat 
verschillende zorgaanbieders op Holland Rijnland niveau voor 2021 wat meer plaatsen hebben 
gevraagd dan ze in 2020 nodig hadden, maar dat overall gezien een klein deel van de beschikbare 
plaatsen in 2020 niet gebruikt is en is overgegaan naar De Binnenvest voor uitstroom uit de 
maatschappelijke opvang.  
De reden dat een klein aantal plaatsen is teruggegeven is dat veel cliënten die in voorzieningen in 
Leiden zitten ook in Leiden willen uitstromen (ook als ze uit een andere subregio kome) en dan afzien 
van een aangeboden woning in bijvoorbeeld De Rijnstreek. Dit past echter niet bij de gedachte van 
de decentralisatie en zal opgelost worden als de andere subregio’s hun voorzieningen hebben 
opgebouwd en cliënten in de eigen subregio kunnen worden opgevangen en daar dan ook kunnen 
uitstromen. 
De conclusie lijkt gerechtvaardigd, dat het aantal beschikbare contingent woningen voor uitstroom 
uit BW op Holland Rijnland-niveau redelijk matcht met de vraag vanuit de zorgaanbieders en dat er 
geen reden is om te veronderstellen dat dit voor het niveau van de Leidse regio anders zou zijn.  
Tegelijk hebben we in het vorige hoofdstuk gesignaleerd, dat er wel een éénmalige extra opgave is 
die te maken heeft met het ambulantiseringstraject. Dat zorgt voor een versnelde uitstroom van ca. 
40 cliënten. Er is dus tijdelijk behoefte aan extra uitstroomwoningen. Deze piek zorgt er overigens 
voor dat in de jaren erna er een iets mindere vraag naar uitstroom woningen zal zijn.   
 

 
Conclusie: de Leidse regio heeft per 1 januari 2023 structureel voldoende contingent woningen 
beschikbaar voor uitstroom uit Beschermd Wonen, maar heeft tijdelijk behoefte aan extra 
uitstroomwoningen als gevolg van het ambulantiseringstraject 
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Ad 4: behoefte aan centrale en decentrale opvangplekken Maatschappelijke Opvang 
Momenteel vangt De Binnenvest ca. 90 personen op in de centrale daklozenopvang met 24-uurs 
toezicht aan de Langegracht te Leiden. Echter dit zijn niet alle opvangplaatsen: daarnaast beschikt De 
Binnenvest over 125 decentrale opvangplekken in Holland Rijnland. Dit zijn veelal woningen die door 
st. De Binnenvest worden gehuurd van woningcorporaties.  
In die decentrale opvangplekken worden nu mensen opgevangen die geen 24-uurs toezicht nodig 
hebben (bijvoorbeeld ‘economisch’ daklozen, of groepen waarvan het onwenselijk is om ze in de 
centrale daklozenopvang te plaatsen, zoals gezinnen en jongeren. Hoewel de criteria voor de toegang 
tot de centrale daklozenopvang vanaf 1 januari 2023 nog niet zijn bepaald, mag er vanuit worden 
gegaan dat de gemeenten de hiervoor genoemde groepen ook vanaf 2023 zelf decentraal zal moeten 
opvangen. 
Tabel 5: verdeling decentrale opvangplekken binnen Holland Rijnland: 

 jongeren Volwassen 
alleenstaanden 

Gezinnen Totaal 

Rijnstreek 0 15 7 22 

Leidse regio 15 56 16 87 

Duin & Bollenstreek 0 11 5 16 

Totaal 15 82 28 125 

 
We zien dus dat een groot aantal (87) van die decentrale plekken in de Leidse regio (waarvan 74 in 
Leiden)  
Afgesproken is in het PHO dat de nieuwe daklozenopvang die ca 2024 wordt gerealiseerd in eerste 
instantie 50 plekken groot wordt en later wordt afgebouwd naar 30 plekken. De vermindering per 
2024 met ca. 40 plekken (van de huidige 90 naar 50) genereert een extra vraag naar decentrale 
opvangplekken van eveneens 40. Deze extra vraag is ook vastgelegd in het convenant 
Maatschappelijke Opvang (waar nog werd gesproken van 30 extra plekken op basis van de toen 80 
cliënten in de centrale daklozenopvang).  
In totaal is straks dus behoefte aan 125 + 40 = 165 decentrale opvangplekken. In de huidige opvang is 
ca. 50% van de cliënten afkomstig uit de Leidse regio. Er mag van worden uitgegaan dat daarom 50% 
van de decentrale opvangplekken (82 plekken) in de Leidse regio moeten staan. We hebben er 
momenteel 87, dat zijn er dus voldoende.  
Uitgangspunt daarbij is wel, dat de andere subregio’s zelf voldoende decentrale opvangplaatsen 
hebben gerealiseerd. Uit het overzicht blijkt dat de andere subregio’s vooralsnog te weinig van dat 
soort plekken heeft. Indien dit niet wordt opgeplust zullen de andere subregio’s een beroep blijven 
doen op de woningen in de Leidse regio en kan er alsnog een tekort ontstaan. Van die 87 plekken in 
de Leidse regio zijn er overigens 31 gerealiseerd met Leidse middelen, dus niet vanuit regionale 
budgetten. Deze plekken kunnen dus sowieso geclaimd worden voor de Leidse regio.  
Hoewel er dus op zich voldoende decentrale opvangplekken in de Leidse regio zijn, zijn die plekken 
niet helemaal goed verdeeld over de verschillende categorieën (alleenstaande volwassenen, 
jongeren, gezinnen). Met name voor jongeren zijn er te weinig opvangplekken: er zijn er nu 15, 
berekend is dat 35 opvangplekken nodig zijn.  
In Leiden (Maansteenpad) worden in 2022 ca. 15 nieuwe opvangplaatsen voor jongeren gerealiseerd. 
Daarnaast worden in 2021 2 extra opvangplekken voor jongeren in de Molensteeg te Leiden 
gerealiseerd. Tevens loopt in de Leidse regio het project Kamers met Aandacht, dat er naar streeft 
om ca. 10 plaatsen voor jongeren te realiseren. Met deze stappen is het tekort aan opvangplekken 
voor jongeren voor 1 januari 2023 opgelost. 

 
Conclusie: de Leidse regio heeft per 1 januari 2023 voldoende decentrale opvangplekken 
beschikbaar voor cliënten uit de maatschappelijke opvang 
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Binnen de Leidse regio is wel sprake van een ongelijke verdeling van de decentrale opvangplekken.  
Zoals aangegeven staat een groot deel van die plekken momenteel in Leiden. Om recht te doen aan 
het uitgangspunt dat mensen zoveel mogelijk in de eigen omgeving worden opgevangen zal er 
invulling gegeven moeten worden aan de herverdelingsopgave die er als volgt uitziet: 
Tabel 6: verdeling decentrale opvangplekken binnen de Leidse regio 

 Huidige 
aantal 

Beoogd aantal Op- en 
afbouw 

Leiden 74 51 (59%) -23 

Leiderdorp 7 11 (12%) 4 

Oegstgeest 1 11 (12%) 10 

Voorschoten 5 11 (13%) 6 

Zoeterwoude 0 3 (4%) 3 

totaal 87 87 0 

 
 
In Zoeterwoude zijn overigens gevorderde plannen om 6 zelfstandige woningen voor bijzondere 
doelgroepen aan de Kopperwetering te realiseren, die bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden voor 
decentrale opvang of voor uitstroomwoningen uit de maatschappelijke opvang. 
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Ad 5: behoefte aan contingent woningen/uitstroomwoningen MO 
De Binnenvest heeft in 2020 ca. 440 personen opgevangen. Daarvan is naar schatting de helft uit de 
Leidse regio (niet van alle cliënten is de herkomst duidelijk). Niet alle cliënten stromen via De 
Binnenvest uit naar een sociale huurwoning, dat is slechts 27 %. Het grootste deel stroomt op een 
andere manier uit: naar BW, andere regio, netwerk, verdwijnt van de radar, enz. Een nadere analyse 
moet uitwijzen of dit veroorzaakt wordt door een gebrek aan uitstroomwoningen, of dat hier andere 
mechanismes aan ten grondslag liggen. 
In de kwantitatieve notitie 2019 is op basis van een opgave van De Binnenvest aangegeven, dat de 
Leidse regio jaarlijks (op basis van het aandeel daklozen) 65-72 kleine appartementen voor 
alleenstaanden/jongeren en 22 gezinswoningen moet leveren om iedereen te kunnen laten 
uitstromen uit de centrale en decentrale opvang. De Binnenvest kreeg in 2020 in de Leidse regio 
echter slechts 36 woningen toegewezen voor uitstroom cliënten via de contingent regeling.  
De woningcorporaties beschikken voornamelijk over gezinswoningen, het beschikbaar stellen van 
contingent woningen voor de uitstroom van de 22 gezinnen lukt dus wel, maar dat betekent dat er 
maar (36-22=) 14 woningen geleverd kunnen worden via de contingentregeling voor de uitstroom 
van alleenstaanden/jongeren, terwijl er 65-72 jaarlijks gevraagd worden. Er is dus een jaarlijks tekort 
van ca. 55 kleine woningen voor uitstroom uit de maatschappelijke opvang. Dat betreft zowel 
alleenstaande volwassenen als jongeren. 
 

 
Conclusie: de Leidse regio heeft per 1 januari 2023 nog een tekort aan kleine woningen voor 
uitstroom uit de maatschappelijke opvang. 
 

 
Gezien de concurrerende woningvraag van andere doelgroepen als urgenten, statushouders etc. is 
de klein buitengewoon klein dat de corporaties bereid zijn om het aantal contingent woningen met 
dit aantal op te hogen. Ondanks dat het tekort al jaren bekend is, is het aantal contingent woningen 
de afgelopen jaren nauwelijks toegenomen.  
Dit structurele tekort aan woningen zal vooral via de nieuwbouwopgave moeten worden 
gerealiseerd, en wellicht deels via een transformatie van leegstaande panden. Dat betreft overigens 
niet alleen een kwantitatieve maar ook een kwalitatieve vraag. Momenteel is de afspraak dat na een 
verzoek binnen 3 maanden een contingent woning wordt geleverd. Die termijn wordt veelal niet 
gehaald omdat er een discrepantie is tussen de woningen die beschikbaar komen en de woning die 
gevraagd wordt: met name kleine appartementen.  
De zorgaanbieders geven aan dat er vooral behoefte is aan kleine 2 kamer-woningen (40-45 m2) die 
ook  betaalbaar zijn voor de doelgroep die veelal van een uitkering moet rondkomen. Het zou goed 
zijn als er een vast bestand aan dergelijke woningen zou komen die gelabeld worden voor de 
bijzondere doelgroepen. Het totaal aantal woningen dat dan nodig is, is niet alleen afhankelijk van 
het aantal aanvragen, maar ook van het aantal jaren dat iemand gemiddeld van zo’n woning gebruikt 
maakt. Daar is geen helder zicht op omdat dit in het verleden niet is bijgehouden, en de cliëntgroep 
heel divers is (gezinnen, alleenstaanden, jongeren). Dus we moeten een aanname doen om een idee 
te krijgen van de aantallen. 
Maar stel dat iemand die uitstroomt uit de Maatschappelijke opvang gemiddeld 6 jaar in zo’n 
uitstroomwoning zou blijven wonen, dan is het structureel aantal benodigde woningen - bovenop de 
bestaande contingentregeling - dus 6 x zo hoog als het jaarlijkse tekort. 
Verdeeld over de Leidse regio zou de structurele woningopgave er dan als volgt uitzien: 
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Tabel 7: verdeling opgave uitstroomwoningen binnen de Leidse regio  

 Op basis van 
inwoneraantal 

Opbouw 

Leiden (59%) 194 

Leiderdorp (12%) 40 

Oegstgeest (12%) 40 

Voorschoten (13%) 43 

Zoeterwoude (4%) 13 

totaal  330 

 
Als een cliënt echter langer in de uitstroomwoning zou blijven wonen, dan is het structureel 
benodigd aantal woningen hoger. 
Gezien de periode van planvorming die voorafgaat aan het realiseren van nieuwbouw woningen of 
transformatie van leegstaande panden is het niet realistisch om te veronderstellen dat deze opgave 
op 1 januari 2023 is gerealiseerd. Dat zal een aantal jaren vragen. Ook is het besef aanwezig dat de 
woningvraag voor deze doelgroepen moet concurreren met de woningvraag van andere groepen als 
regulier woningzoekenden, statushouders, spoedzoekers, studenten, arbeidsmigranten enz. 
Maar als we de komende jaren een stap willen zetten in het realiseren van deze opgave, dan is het 
wel zaak dat nu afspraken worden gemaakt met projectontwikkelaars en woningcorporaties. Als er 
niet meer uitstroomwoningen beschikbaar komen, betekent dit dat de afgesproken 
ambulantiseringsopgave niet kan worden gerealiseerd en dat cliënten onnodig lang in een dure 
intramurale voorziening moeten verblijven, terwijl dat qua indicatie niet nodig zou zijn. 
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Ad 6: aandeel Leidse regio in de uitbreidingsopgave specialistische voorzieningen  
Behalve dat we een opgave hebben op onze eigen subregionale voorzieningen, zal de Leidse regio 
ook een aandeel moeten leveren in de uitbreidingsvraag op het gebied van de regionale 
specialistische voorzieningen.   
Het PHO Maatschappij & Jeugd heeft in juni 2021 de volgende uitbreidingsopgave geformuleerd op 
het gebied van de specialistische voorzieningen:  
a. GGZ icm LVB complex: 5 extra plekken bij ’s Heerenloo Noordwijk tbv verkorten wachttijd 
b. GGZ VG 24/7 aanwezigheid: 8 extra plekken (Haardstee, Philadelphia, Gemiva, ’s Heerenloo) tbv 

verkorten wachttijd 
c. GGZ icm somatiek en chronische verslaving: 5 extra plekken bij Sociaal Pension Binnenvest 
d. GGZ en chronische verslaving: 5-10 plekken in nieuw te realiseren voorziening 
Opgave b) is per 1 oktober 2021 gerealiseerd in de Hugo de Grootstraat in Leiden. Opgave c) zal 
eveneens in Leiden worden gerealiseerd via de nieuwbouw van het Sociaal Pension. Dit traject is al 
opgepakt en is ondergebracht in de planvorming van het gebied bij het Centraal Station Leiden. 
Gesteld wordt dat de Leidse regio hiermee haar bijdrage heeft geleverd aan de uitbreiding van de 
specialistische voorzieningen en dat de beide andere subregio’s de twee resterende 
uitbreidingsopgaven voor hun rekening nemen. 

 
Conclusie: de Leidse regio heeft per 1 januari 2023 geen aanvullende opgave in het kader van de 
uitbreiding specialistische voorzieningen. 
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1. Aanleiding, opdracht en verantwoording 

 

Binnen het kader van het uitvoeringsagenda Maatschappelijke Zorg 2017-2020 zijn er in de Leidse 

Regio veel innovatieve pilots ontwikkeld die beogen bij te dragen aan de transitie van intramurale 

zorg naar ambulante voorzieningen en het scheiden van wonen en zorg. In de tweede helft van 

2021 moet een afweging gemaakt worden welke pilots eindigen en welke ingebed en geborgd 

worden in het samenhangende voorzieningenaanbod in 2023. De Leidse regio heeft JSO gevraagd 

om op een onafhankelijke wijze te kijken naar de (beoogde) resultaten van de pilots en hun 

bijdrage aan de doelen van de regio, wat resulteert in een set criteria op basis waarvan afwegingen 

gemaakt kunnen worden voor het vervolg. 

 

In dit document presenteren we de uitkomsten van een evaluatie (quickscan) onder ruim 13 pilots 

middels deskresearch en evaluatiegesprekken met betrokken ambtenaren en uitvoerders, 

uitgevoerd in de periode eind juni t/m eind augustus 2021. De beschikbare documenten van de 

pilots zijn gescreend op de onderwerpen:  

• Doel en doelmatigheid 

• Doelgroep 

• Innovatie 

• Aansluiting van het aanbod op de vraag qua omvang en qua inhoud 

• Hoe de financiering georganiseerd is nu en in de toekomst 

 

Bij een deel van de pilots zijn aanvullend acht evaluatiegesprekken gevoerd met enkele 

beleidsmakers en uitvoerders, om meer informatie te verkrijgen. Onderwerpen die o.a. aan bod 

kwamen in de evaluatiegesprekken waren: 

• Ervaren opbrengsten volgens uitvoerders en cliënten 

• Succesfactoren 

• Knel- en verbeterpunten 

• Toekomstbeeld 

• Check op de verkregen informatie in de deskresearch 

 

In deze quickscan gaan we uit van de beschikbare informatie van de bestudeerde pilots. In de 

wetenschap dat de scope hiervan een beperkte doelgroep betreft: doorgaans mensen die op 

wachtlijst voor Beschermd Wonen staan, juist uitstromen of waarbij het doel is om te voorkomen 

dat deze mensen van Beschermd Wonen of de maatschappelijke opvang gebruik moeten gaan 

maken. Maar mogelijk zijn er nog meer doelgroepen die baat kunnen hebben bij de alternatieve 

woon- en zorgvormen die de pilots betreffen. Die hebben we in deze evaluatie niet meegenomen.  

 

Om een snel inzicht te geven starten we in hoofdstuk 2 met de criteria die gedestilleerd zijn uit de 

verzamelde informatie, waarna in hoofdstuk 3 per pilot en in hoofdstuk 4 pilot overstijgend de 

bevindingen verder uitgewerkt worden. In hoofdstuk 5 vatten we de conclusies en adviezen samen. 
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2. Criteria 

 

Wat opvalt bij de pilots is dat alle mensen uit de doelgroep te maken hebben met situaties waarbij 

zij op meerdere leefgebieden (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben. De pilots zijn allen opgezet 

vanuit een preventie gedachte: voorkomen dat mensen weer terugvallen naar zwaardere zorg of 

zorgen dat zij een stap naar lichtere zorg kunnen maken.  

Vanuit wat we nu gezien hebben bij de bestudeerde pilots, komen we tot 10 criteria op basis 

waarvan afwegingen gemaakt kunnen worden voor de inzet van projecten in het vervolg. Deze 

criteria komen voort uit het totaalbeeld van de pilots en op basis van ervaringen binnen individuele 

pilots waarvan aannemelijk is dat deze ook voor andere projecten van toepassing zullen zijn. Met 

dit lijstje criteria in de hand kunnen inzichten verkregen worden om keuzes te maken over het 

vervolgen, beëindigen of opschalen van pilots. Maar ook over het totaalbeeld: sluit het totaal aan 

aanbod aan, of mist er iets nog volledig? Of kunnen projecten nog verbeterd worden? In 

hoofdstukken hierna werken we de criteria verder uit met voorbeelden uit de pilots. 

 
Criteria 

 

Kerncriteria per pilot: 

1. Scheiding van wonen en zorg 

2. Duurzame financiering 

3. Mogelijkheid om de werkwijze op te schalen (al dan niet met dezelfde partners). Ook buiten de 

Leidse regio (Holland Rijnland) 

4. Gebruikmaken van ervaringsdeskundigheid 

5. Draagvlak bij de betrokken organisaties over de werkwijze en de visie op transformatie. 

6. Goede samenwerking tussen partners uit verschillende domeinen 

7. Monitoring van cliëntervaringen en resultaten 

 

Verdiepende criteria: 

8. Draagt het echt bij aan de ontwikkeling naar (nog) meer zelfstandigheid bij de cliënt (voor 

zover dit voor de cliënt mogelijk is)? 

9. Gaat het uit van de regionale visie: kleinschalig, zo nabij mogelijk en zo thuis mogelijk? In de 

wijk, in samenhang met de buurt.  

 

Voor het totaalbeeld: 

10. Doelgroepen en hun behoeften: is het palet aan aanbod nu compleet voor de doelgroepen die 

er gebruik van (gaan) maken? Dit kan bekeken worden aan de hand van: 

• Verschillende leeftijden 

• Verschillende behoeften en benodigde zorg  

• Is het aanbod gevarieerd genoeg? 

 

 

In het volgende hoofdstuk beschrijven we de bevindingen per pilot, waarbij we de kerncriteria laten 

terugkomen.  
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3. Pilots 

In dit hoofdstuk volgt per pilot een korte beschrijving en de succesfactoren resp. de knel- en verbeterpunten die direct voortkomen uit de beschikbare 

documenten en uit uitspraken in interviews. In een tabel geven we voor een snelle blik een score voor de belangrijkste criteria in de betreffende pilot. Tot 

slot doen we per pilot aanbevelingen. 

 

3.1. Verbinding ggz infrastructuur   

Korte beschrijving In de wijk werken het wijkteam, huisartsen, POH, GGZ en politie in een sluitend netwerk samen ten behoeve van mensen 

met een psychische kwetsbaarheid, Het betreft met name mensen met een (dreigende) ernstige psychiatrische aandoening 

(EPA), die geen begeleiding of behandeling krijgen. Inzet is een Wijk GGZ-er 1 uur p/w op 2500 inwoners. Het betreft 

feitelijk 4 (sub) pilots: 

• Samen leven in kwetsbare wijken – gemeente Leiden 

• Extra inzet uren ggz in wijkteam – gemeente Oegstgeest 

• Wijk GGZ-er – gemeente Leiderdorp 

• Wijk GGZ-er – Gemeente Zoeterwoude 

Doel en doelmatigheid Sluitend netwerk van Wijk GGZ van sociale domein, huisartsen, POH-GGZ, veiligheidsketen en specialistische zorg. Tot nu 

ervaren impact: 

• Minder leed achter de voordeur  

• Voorkomen crisissituaties  

• Betere en snellere doorverwijzing  

• Betere en snellere afschaling naar wijkteams  

Doelgroep Mensen met een psychische kwetsbaarheid, met name mensen met een (dreigende) ernstige psychiatrische aandoening 

(EPA).  Zij zijn in beeld gekomen bij het wijkteam, huisarts, POH GGZ of politie en ontvangen nog geen begeleiding of 

behandeling. Bij mensen met een psychische kwetsbaarheid is er veelal sprake van hulpvragen op diverse sociale 

deelgebieden zoals wonen, werken en sociaal netwerk. 

Innovatie Samenwerking (in de wijk en interdisciplinair) en outreachend. Sluit goed aan bij principe van herstel ondersteunende zorg.  

Vraag-aanbod omvang Gemiddeld 1u p/w inzet Wijk GGZ-er op 2500 inwoners  
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Vraag-aanbod inhoud  Informatie onbekend 

 

Financieel rendabel? In het project leeft de vraag hoe groot de kans is dat dit structureel gefinancierd kan worden, o.a. door zorgverzekeraar en 

zorgkantoor. Er is wel al een mogelijke verdeling van kosten gemaakt.  

 

 

Succesfactoren en opbrengsten  

• Uit de pilots komen een aantal elementen die belangrijk zijn bij GGZ in de Wijk:   

a. Laagdrempelig consultatie en advies  

b. Kortdurende outreachende begeleiding ten behoeve van een juiste triage en waar nodig doorverwijzing  

c. Snel op en af kunnen schalen  

d. Samenwerking met de veiligheidsketen én POH-GGZ  

e. Wederzijdse deskundigheidsbevordering   

• Consensus over zorgzwaarte, wanneer opgeschaald wordt, welk overleg geraadpleegd moet worden is helpend bij de inzet van GGZ in de Wijk.   

• Een overlegstructuur waar laagdrempelige signalen geadresseerd kunnen worden, en meerdere disciplines samen komen, helpt bij het vroegtijdig 

signaleren van psychische kwetsbaarheid. Een balans vinden tussen de hoeveelheid overleggen is belangrijk.   

• Er zijn goede ervaringen met het onafhankelijk positioneren van de Wijk GGZ-er, zodat de Wijk GGZ-er geen onderdeel uitmaakt van het 

systeem maar onafhankelijk kan opereren.   
 

Knel- en verbeterpunten  

• Omdat de lokale infrastructuur binnen de gemeenten in de Leidse regio varieert, is de lokale aansluiting van de Wijk GGZ-er erg belangrijk. Eén 

vorm van GGZ in de Wijk in de hele regio is niet mogelijk.   

• Het samen optrekken van de Wijk GGZ-er en een ervaringsdeskundige lijkt minder goed tot stand te komen. De inzet van ervaringsdeskundigen 

komt op andere plekken beter tot zijn recht. 

• Outreachende inzet komt ook terug in de bemoeizorg en FACT teams. Daarom is het wenselijk dat GGZ in de Wijk in samenhang met de 

bemoeizorg en de inzet van de FACT teams bekeken wordt.   

• De structurele financiering van GGZ in de Wijk is ingewikkeld. Zowel zorgverzekeraars als gemeenten zijn hierbij betrokken. Samen met de 

Zorgverzekeraar Zorg & Zekerheid  als zorgkantoor moet onderzocht worden op welke manier zij een bijdrage kunnen leveren aan deze 

ontwikkeling. Daarin zijn verzekeraars ook afhankelijk van landelijke besluiten die over de financiering van niet-geïndiceerde zorg en consultatie 

en advies gemaakt worden.   
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Score per thema 

Pilot Draagvlak Samenwer-

king 

Monitoring 

cliënterva-

ringen 

Scheiding 

wonen-zorg 

Gericht op 

doorstroom? 

Inzet 

ervaringsdes-

kundigheid 

Duurzame 

financiering 

Opschaling in 

principe 

mogelijk? 

Verbinding GGZ 

infrastructuur 

? + - ++ n.v.t. ? ? ? 

 

Aanbeveling 

Voortzetten van deze pilots lijkt interessant. Ze beogen allen bij te dragen aan hetzelfde preventieve doel, namelijk voorzien in nabije hulp voor mensen 

die thuis wonen en die meerdere types hulpvragen hebben, daarmee crises voorkomen en het bieden van de juiste hulp op maat. De beschikbare 

informatie geeft nog geen inzicht in de impact, of de werkwijze aansluit bij de behoefte van inwoners. De vraag is ook wat nodig is om financiering 

structureel vorm te geven. Als besloten wordt tot vervolg, dan raden we aan de genoemde verschillende knel- en verbeterpunten te betrekken in de 

opdracht. o.a. 

• Bundel kwantitatieve (registraties) en kwalitatieve (gesprek met professionals en cliënten) gegevens per gemeente  

• Analyseer de verschillen in de 4 aanpakken om meer inzicht in de (meer)waarde en succesfactoren en verbeterpunten te verkrijgen.  
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3.2. Beschermd thuis    

Korte beschrijving In dit project wordt door drie partijen ambulante hulp geboden aan cliënten die in hun eigen huis wonen. De pilot wil een 

alternatief bieden tussen bestaande (intramurale voorzieningen). Partijen, VG, GGZ en MO, zijn gezamenlijk 

verantwoordelijk, wisselen kennis uit en werken in 1 integraal team. Het proces bij instroom en op- en afschalen fungeert 

laagdrempelig en er is sprake van 1 integraal team waarin professionals van de partijen samenwerken. De ervaringen van 

cliënten worden standaard gemonitord. Als meerdere zorgpartijen dit aanbiedt en samen de oproepbaarheid 24 uur wordt 

gedeeld, dan zijn er kansen voor uitbreiding. 

Doel en doelmatigheid Alternatief bieden voor intramurale voorzieningen Beschermd Wonen, om instroom in intramurale voorzieningen te 

verminderen. Tevens: verlies van het eigen huis en de bekende omgeving bij terugval voorkomen. 

Bijkomende doelen: werken aan zelfredzaamheid/participatie; beter aansluiten op behoefte en hulpvragen; meer inzicht 

krijgen in precieze behoefte 

Doelgroep Cliënten die op dit moment op de wachtlijst staan voor Beschermd Wonen in de Leidse regio of die met intensievere 

begeleiding thuis zouden kunnen uitstromen vanuit intramurale voorzieningen. 

Cliënten moeten aan een aantal criteria voldoen om te mogen deelnemen aan dit project. 

Innovatie Nieuw alternatief tussen bestaande vormen. Samenwerking tussen VG, GGZ en MO partijen.  

Vraag-aanbod omvang Binnen de pilot 20 cliënten. Financiering is gebaseerd op doorlopend 20 plekken. Nu een stuk of 5-10, misschien iets meer. 

Er waren ook cliënten die in aanmerking kwamen maar geen woning hadden. Is wel een oplossing voor (Housing First). 

Vraag-aanbod inhoud Doel is nauwer aan te sluiten op de hulpvraag en zorgbehoefte van cliënten door middel van flexibel op- en afschalen van de 

zorg en passende samenwerking met andere ketenpartners. 

Verschil met andere pilots is ambulant concept. Andere fase van herstel van cliënten. Het richt zich minder op 

jongvolwassenen dan andere pilots. Logisch want groot deel is ouder dan 30 jaar.  

Financieel rendabel? In 2021 is de subsidie € 397.591 voor een heel jaar.  

Gebaseerd op 20 cliënten (kleine €20.000 per cliënt) 
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Succesfactoren / opbrengsten 

• Samenwerking: 

– Combinatie tussen verschillende disciplines (3 partijen gezamenlijk verantwoordelijk) en gedeeld projectleiderschap tussen De Haardstee en 

De Binnenvest 

– Integraal, samenwerkend team. Expertises van verschillende partijen worden goed benut en kennis wordt uitgewisseld. Gezamenlijk 

mailadres, dezelfde werkplek en wekelijks teamoverleg dragen bij aan teamgevoel. 

– Professionals in 1 integraal outreachend team. Schotten zijn er tussenuit gehaald. Geen losse professionals die x aantal uur op dit project 

worden ingezet. 

• Laagdrempelige instroom, Is succesfactor zeker voor cliënten die wat zorgmijdend zijn. Je kunt op- en afschalen naar hun behoeften, zonder 

toestanden van indicaties aanvragen.  

• Geschikt voor wat complexere doelgroep, ook met GGZ problematiek 

• Cliënten hebben hun eigen woning en kunnen deze niet kwijtraken. Hier zullen ook mensen gebruik van gaan maken die moeilijk plaatsbaar zijn.  

• Cliëntervaringen worden standaard gemonitord 

• De 24 uurs bereikbaarheidsdienst. Het feit dat mensen kunnen bellen altijd geeft mensen heel veel rust. 

 

Knel- en verbeterpunten 

• 1 partij is penvoerder. In het begin zorgde dit voor administratieve rompslomp (o.a. ook ICT). 

• Uitgangspunt is dat mensen in hun eigen huis begeleid worden. In het uiterste geval is de afspraak dat een woning georganiseerd wordt door middel 

van contingent woning. Risico is dat mensen zich aanmelden die een huisvestingsvraag hebben. 

• Het is een vorm waarbij cliënten wel zelf gemotiveerd moeten zijn.  

• Eigenlijk hadden we het voor iedere cliënt willen organiseren (ongeacht wie het levert). Is nu 1 pilot. Wens is dat iedere partij zo’n vorm zou kunnen 

leveren. Dat je niet hoeft over te stappen naar een andere aanbieder. 

• 24 uurs beschikbaarheid (ongepland/ oproepbaar) is in de organisatie toch vaak een probleem. Verschil tussen ambulant en intramuraal. Is niet 

standaard in ambulant werken tot nu toe. Zit voor een deel in de cultuur (bv gewend zijn om op afspraak te werken), het vraagt iets anders van 

professionals om oproepbare ondersteuning te bieden. Bij intramuraal doet iemand zijn ‘ronde’. 
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Score per thema 

 

Pilot Draagvlak Samenwer-

king 

Monitoring 

cliënterva-

ringen 

Scheiding 

wonen-zorg 

Gericht op 

doorstroom? 

Inzet 

ervaringsdes-

kundigheid 

Duurzame 

financiering 

Opschaling in 

principe 

mogelijk? 

Beschermd 

thuis 

+ ++ + ++ - - ? + 

 

 

Aanbeveling 

Dit project wordt zowel door uitvoerders, cliënten als de Wmo consulent toegang gewaardeerd om de laagdrempelige toegang, de flexibele 

bereikbaarheid van begeleiding en het feit dat cliënten zelfstandig wonen in hun eigen huis. Het wordt gezien als een voorziening die echt aanvullend is 

op het bestaande aanbod en waar ook behoefte aan is. Aanbeveling is om in dit project allereerst toe te groeien naar het huidige maximaal aantal 

cliënten (20) en vervolgens te onderzoeken of er uitbreiding mogelijk is in de regio. Daarnaast is het aan te raden om in de monitoring van 

cliëntervaringen ook gericht aandacht te besteden aan welke opbrengsten cliënten hebben ervaren (tijdens en na afloop) en dit eens per jaar te 

analyseren. 

 

 

“Dit is een alternatieve vorm die beantwoordt aan een behoefte waar tot nu toe nog niks voor was. Voor deze mensen is nu wel een 

mogelijkheid om uit te stromen en wordt ergere problematiek voorkomen. Bijvoorbeeld een cliënt die eerst niet durfde uit te stromen 

naar ambulante hulp, maar nu wel omdat zorg altijd bereikbaar is.” Projectleider Beschermd Thuis 

“Beschermd Thuis is heel mooi omdat het ook voor een wat complexere doelgroep geschikt is, bijvoorbeeld met GGZ problematiek. Het 

idee is super goed. Andere projecten zijn doorgaans vooral voor wat lichtere groepen.” Consulent beschermd wonen gemeente 
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3.3 Friendswoning Leiderdorp   

Korte beschrijving Een vernieuwende woonvorm als tijdelijk verblijf van kwetsbare jongeren met begeleiding op maat. Zij wonen samen in één 

woning. Het scheiden van wonen en zorg is nog niet helemaal gerealiseerd met deze pilot. Bewoners huren niet zelfstandig 

vanwege belastingtechnische redenen. Er is samenwerking tussen wooncorporatie, gemeenten en De Binnenvest. Gemeente 

Zoeterwoude neemt niet meer deel omdat daar geen geschikt pand georganiseerd kon worden. 
Doel en doelmatigheid Uitstroom vanuit maatschappelijke opvang naar zelfstandig wonen goed regelen. Jongeren leren zelfstandig te wonen.  

Steun en bijdragen aan het proces naar herstel.  

Dakloze jongeren hebben;   

• vaak onvoldoende financiële middelen om zelfstandig te wonen;   

• weinig kans op een reguliere woning ( te hoge huur);   

• vaak geen contact of (financiële) steun meer van ouders;   

• vaak een lichtere ondersteuningsvraag dan nodig is om in aanmerking te komen voor een zorgwoning (BW).  

Tussenevaluatie gemeente en uitvoerders: Dakloze jongeren een kans hebben te werken aan hun herstel.  

De Friendswoning doet waarvoor hij bedoeld was.  

Doelgroep  Jongeren onder de 27 die uitstromen uit de maatschappelijke opvang (vooralsnog alleen vrouwen, vanwege veiligheid en 

doorstroom). 

Innovatie Samenwerking tussen woningcorporatie, gemeente en organisatie voor beschermd wonen/ MO.   

Het Friends concept an sich is nieuw. Meer in de wijk tussen ‘gewone’ woningen en een eengezinswoning die eenvoudiger te 

realiseren is dan een pand met meerdere woningen.    

  

Vraag-aanbod omvang Doel was om in de pilot 3 dakloze jongeren te huisvesten. Alle drie zijn al uitgestroomd. Momenteel wonen er weer drie 

nieuwe jongeren (meiden).   

Tussenevaluatie: Twee bewoners zijn binnen één jaar uitgestroomd en derde staat op de nominatie binnenkort ook uit te 

stromen.  

Vraag-aanbod inhoud Geen informatie 

Financieel rendabel? De opstart (pilot 2 jr) kostte €37.700, waarvan een groot deel eenmalige investeringskosten om het pand gebruiksklaar te 

maken. De jaarlijkse kosten daarna zijn lager (kosten/begeleiding De Binnenvest is €22.500 per 2 jr. in totaal). Dit is een 

stuk goedkoper dan de kosten voor een jaar dak- en thuislozenopvang (€23.236 gemiddeld per cliënt per jaar).  

Bij goede in- en uitstroom van bewoners is de verwachting dat alleen de begeleidingskosten voor de bewoners van de 

Friendswoning structureel zullen zijn.   
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De leegstandskosten komen voor rekening van De Binnenvest, maar eigenlijk willen we dat voorkomen.   

De inrichting met meubels werd door de Binnenvest opgepakt (bv. Ruil/kringloopwinkel).   

Juridisch/fiscaal goed geregeld.   

De pilot is nu heel kleinschalig. Het is wel goed mogelijk om de werkwijze op te schalen, zodat je meer cliënten kunt 

bedienen en kunt profiteren van enige schaalgrootte (proces totstandkoming zal een tweede keer met dezelfde partijen 

minder tijd en geld kosten). Er zijn ambities om een tweede Friendswoning te starten, maar nog niet concreet. De 

corporatie kijkt met de gemeente Zoeterwoude of daar mogelijkheden zijn.  

 

 

 

Succesfactoren en opbrengsten 

• Gezamenlijke aanpak van doelgroep maatschappelijke zorg was voor de lokale corporatie nieuw. Na verkenning van problematiek (dakloze jongeren), 

die gezamenlijk werd gevoeld, gaf dat een gezonde drive om het project voor elkaar te krijgen. Veel motivatie bij de partners, ondanks hobbels in 

het proces.  

• Bij de opstart: motivatie vanuit directie voor een pilot. Vooraf is ook naar elkaar uitgesproken dat de partners de kosten met zijn 3-en zouden delen, 

staan er allemaal voor. Dat zegt iets over de gelijkwaardigheid van de partners Later bleek het gefinancierd te worden uit het transformatiefonds.  

• Gemotiveerde partners met een positieve insteek. Er waren diverse belemmeringen (o.a. leeftijd van de doelgroep), maar door een oplossingsgerichte 
houding van iedereen zijn die goed getackeld.  

• Dat het om jongeren gaat, zorgt voor extra motivatie. Er is veel draagvlak om iets te doen voor jongeren.  

• Zo normaal mogelijk is het uitgangspunt. Zo min mogelijk problematiseren. In de communicatie is bv met opzet de straatnaam niet genoemd.  

• Met de corporatie komen nu ook andere samenwerkingen op gang, rond andere projecten. Samenwerking in het Friends project heeft voor 

vertrouwen gezorgd dat de basis is voor verdere samenwerkingen  

• Er is tot nu toe met 1 cliënt geëvalueerd en deze was heel positief. Ze kon vanuit een rustplek haar leven weer opbouwen. Gaf rust, gezelligheid.  

• Betrekken van de inwoners zelf bij de communicatie naar de buurt. Dit is via een buurtborrel gegaan met een grotere opkomst dan verwacht, in plaats 

van met een brief naar omwonenden.   

• Het is goed geregeld als het gaat om werk en inkomen.   
• Extra ruimtes, op een relatief eenvoudige manier. Het moet makkelijk toe te passen zijn op meerdere plekken. Het is fijn voor de meiden dat ze met 

elkaar wonen. En uit de hectiek van het centrum. Ze zijn alle drie in 1 jaar verder gestroomd. De kracht zit in de kleinschaligheid, rust en stabiliteit. 
Goede basis.   
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Knel- en verbeterpunten 

• Meenemen van de interne organisatie bij de partners was door de dynamiek die in het project zat door alle drie de partners vergeten en onderschat . 

Dit leverde in de eerste fase van het project onnodige hobbels op. Achteraf gezien hadden we eerder draagvlak moeten organiseren.   

• De tegenslagen die zich voordeden zagen we als hobbels en hebben we wel overwonnen. Het is wel gelukt om ons doel te realiseren.   

• Het blijkt belangrijk om in de samenwerking te zorgen voor goede overdracht bij wisseling van contactpersonen, het nakomen van afspraken, goede 

en tijdige communicatie en elkaar blijvend informeren over de stand van zaken (ook als project eenmaal staat). Bijvoorbeeld om te voorkomen dat er 

tussentijds leegstand is als een bewoner uitstroomt.  

• Interne communicatie was soms een knelpunt. We hebben niet altijd de juiste mensen binnen onze organisatie geïnformeerd, bijvoorbeeld van 

beheer, over het specifieke karakter van dit project. Het werd vaak als een ‘reguliere’ plek behandeld. We hebben nu meer aandacht voor deze 

interne communicatie hierover. Dit kan nog beter, is al wel meer verhelderd.  

• De buurt blijft een kwetsbaar onderdeel. Bijvoorbeeld meldingen als de tuin niet zo netjes is.  

• Zijn er voldoende meiden om plek in te vullen als iemand uitstroomt? Er zijn ook veel andere projecten voor jongeren. De wachtlijsten zijn wat 

grillig.  

• De ervaringen van cliënten worden niet gemonitord. 

 

Score per thema 

Pilot Draagvlak Samenwerking Monitoring 

cliënterva-

ringen 

Scheiding 

wonen-zorg 

Gericht op 

doorstroom? 

Inzet 

ervaringsdes-

kundigheid 

Duurzame 

financiering 

Opschaling in 

principe 

mogelijk? 

Friendswoning 

Leiderdorp 

+ + - +/- ++ - +/- ++ 

 

Aanbeveling 

Uit de tussenevaluatie komen nog te veel vragen op om de Friendswoning als een nieuwe (tussen)voorziening te borgen. Zoals: 

• Hoe regelen we financiering voor <21 jaar, lukt het om iemand met een uitkering in een Friendswoning te laten wonen?  

• Hoe kan uit- en instroom soepeler verlopen en leegstand voorkomen worden?  

• Hoe kunnen langere termijn kosten opgevangen worden zoals huurderving bij tussentijdse leegstand? 

De ervaringen van (1) client en betrokken partijen lijken overwegend positief en er is snelle doorstroming. Als besloten wordt de pilot door te zetten dan 

is raadzaam om op te schalen naar meerdere woningen, zowel om leerervaringen als (financiële) schaalvoordelen. Formuleer daarbij concrete doelen om 

later te kunnen evalueren en zet monitoring op.  
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“We hadden verwacht dat jongeren wat langer zouden blijven, maar in een jaar tijd konden ze alweer uitstromen. Dat is heel 

positief…Met de corporatie komen nu ook andere samenwerkingen op gang, rond andere projecten. De samenwerking in het Friends 
project heeft voor vertrouwen gezorgd, wat de basis is voor verdere samenwerkingen” Senior beleidsmedewerker gemeente Leiderdorp 
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3.4 Beschut wonen Leiderdorp (De Plataan)   

Korte beschrijving De beschut wonen locatie De Plataan in de Leiderdorp is vanaf 23 juni 2021 verhuurd door Rijnhart Wonen aan Stichting de 

Haardstee. De Plataan bestaat uit 12 zelfstandige woonunits gelegen op de 1e etage en één appartement op de begane 

grond welke als steunpunt fungeert. De 12 woonunits worden onderverhuurd door Stichting De Haardstee aan diens cliënten 

(meerderjarige jongeren). De begeleiding is op maat, er wordt gewerkt aan goed nabuurschap en voorkomen van overlast.  

Doel en doelmatigheid Bieden van een (tijdelijke) beschermende woonomgeving t.b.v.: 

- Stabilisatie en continuering van de situatie;  

- Toewerken naar meer zelfstandig wonen (ontwikkelingsgericht) 

- Beheersbaar houden van en leren omgaan met gedragsproblematiek. 

Ambulante begeleiding en dagbesteding zijn hiervoor onvoldoende. De meerderjarige LVB’er heeft een woonomgeving nodig 

waar toezicht en begeleiding aanwezig of in de nabijheid is. Deze beschutte beschermde woonomgeving is tijdelijk nodig. 

Doelgroep 18+ jongeren met LVB waarvoor ambulante begeleiding onvoldoende is. 

Innovatie Het doel is dat bewoners binnen een paar jaar gaan doorstromen naar een zelfstandige woning. De corporatie houdt hier 

(voor zover dat gaat) rekening mee in de beschikbaarheid van contingent woningen. De Haardstee zou dan de begeleiding 

blijven bieden aan de jongeren die uitstromen.  

Vraag-aanbod omvang Bij De Haardstee is plek voor 12 zelfstandige wooneenheden plus een gemeenschappelijke ruimte. Gemiddeld staan 6-8 

cliënten op de wachtlijst beschermd wonen (waarvan niet duidelijk is welk deel in aanmerking komt voor De Haardstee). Er 

is uitstroom naar SHWJ en doorstroom. Er worden ook nazorgtrajecten aangeboden (begin 2021 waren dat er 9). 

Gemeente Leiderdorp had tot voor kort geen voorziening voor beschut wonen. Terwijl ze wil nastreven dat mensen zo dicht 

mogelijk bij hun eerdere woonplek kunnen wonen. Met deze voorziening is dit nu opgebouwd in Leiderdorp. Er zijn nu 12 

plekken. Uiteindelijk is het idee richting de 23 plekken te gaan in heel Leiderdorp  

Vraag-aanbod inhoud Een deel van de LVB doelgroep valt met de WLZ en Wmo tussen wal en schip. Deze doelgroep bestaat uit meerderjarigen 

met een (vermoeden van een) licht verstandelijke beperking, dat wil zeggen een IQ tussen de 50 en 85 met een beperkt 

sociaal aanpassingsvermogen en bijkomende problematiek. De doelgroep heeft behoefte aan een beschermende 

woonomgeving om verslechtering van de situatie te voorkomen en/of zelfstandig te leren wonen. Ambulante begeleiding en 

dagbesteding zijn hiervoor onvoldoende.  

Financieel rendabel? De Haardstee kan met de vergoeding uit de resultaatovereenkomst de Pieter de la Courtstraat sluitend draaien (in de 

opstartjaren aanvullende subsidie nodig). Jaarlijkse kosten nu €180.000 (verdeeld over 5 gemeenten). 
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Succesfactoren en opbrengsten 

Het project is nog maar net gestart. Desalniettemin zijn er wel enkele succesfactoren te benoemen: 

• Nieuwe samenwerking tussen gemeente, De Haardstee en de woningcorporatie Rijnhart wonen. 

• Het doorbreken van vooroordelen, onder andere bij de woningcorporatie. Dit vraagt om lef, vernieuwing en een andere manier van denken. 

Doordat in de voorbereiding van het project de beelden bespreekbaar gemaakt zijn, en een niet oordelende houding aangenomen wordt. 

 

Knel- en verbeterpunten 

Het is nog te vroeg om knel- en verbeterpunten te benoemen. Wel zijn er ideeën en aanbevelingen voor de toekomst benoemd: 

• Verdere inbedding van voorziening met andere partners in Leiderdorp belangrijk. Zo is het idee om te gaan kijken of de ontmoetingsruimte van 

het woonzorgcomplex aan de overkant gebruikt kan worden de dagbestedingslocatie van Gemiva.  

• De subregio denkt met elkaar na over alle budgetten maatschappelijke zorg samen te voegen. Dan kan het vanuit de maatschappelijke zorg ( 

dak- thuislozen aanpak en beschermd wonen) bekostigd worden. De voorzieningen kun je niet organiseren voor individuele gemeente, dit moet 

op subregionaal niveau gebeuren en voor specialistische vormen van opvang op Holland Rijnland niveau. 

• Aanbeveling voor de toekomst: Mogelijkheid om bewoners (en potentiële bewoners) te betrekken bij verdere ontwikkeling van het project. Bv. 

ook in de scheiding van wonen en zorg. De Haardstee heeft hierin een belangrijke rol. 

 

Score per thema 

 

Pilot Draagvlak Samenwerking Monitoring 

cliënterva-

ringen 

Scheiding 

wonen-zorg 

Gericht op 

doorstroom? 

Inzet 

ervaringsdes-

kundigheid 

Duurzame 

financiering 

Opschaling in 

principe 

mogelijk? 

Beschut wonen 

Leiderdorp 

 -/+ + +  ? - /+ +  -  +/-  +  

 

Aanbeveling 

Dit project is net gestart, maar de eerste signalen zijn goed en de samenwerking tussen gemeente, zorgpartij en woningcorporatie is veelbelovend. Het is 

voor Leiderdorp een nieuw aanbod waardoor meerderjarige jongeren met LVB ook in Leiderdorp terecht kunnen voor een beschutte woonplek. Het loont 

de moeite om dit project verder door te ontwikkelen op het scheiden van wonen en zorg; verdere samenwerking in de buurt en met andere partners. Van 

de werkwijze kan geleerd worden in andere gemeenten in de (sub)regio door deze goed te beschrijven en te evalueren. Dan is het aannemelijk dat dit 

ook goed op andere plekken worden toegepast (opschaling in de regio) waar nog weinig of geen beschut wonen wordt aangeboden. 
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“Het gaat om twee nieuwbouwflats (ook voor andere bewoners)…..We willen het scheiden van wonen en zorg verder ontwikkelen. 

Hierbij willen we ook leren van andere pilots.” Senior beleidsmedewerker gemeente Leiderdorp 
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3.5 Kamers met Aandacht   

Korte beschrijving Kamers bij particulieren voor kwetsbare jongeren tussen de 18 en 23 jaar waar naast ambulante begeleiding, ook informele 

steun aanwezig is, in de vorm van huisgenoten of betrokken buren. Uitgangspunt is dat een jongere de eerste zes maanden 
begeleiding op de kamer krijgt. Daarna is er ook nog begeleiding, tot 2 jaar.   

Doel en doelmatigheid Een positieve uitstroom uit de (jeugd)zorg met verblijf bevorderen en daardoor het aantal dak- en thuisloze jongeren te 

verminderen  

Doelgroep Kwetsbare jongeren 18-23 jaar die uitstromen uit de residentiële jeugdzorg of Wmo met verblijf. 

Innovatie Er wordt ingezet op versterken netwerk en continuïteit (minimaal 6 maanden zorg betrokken). Kleinschalig en gemengd met 

andere bewoners.  

Vraag-aanbod omvang 10 jongeren per jaar. Maar wat is de behoefte in de regio? 

Vraag-aanbod inhoud Onbekend 

Financieel rendabel? Jaarlijkse kosten €47.000 euro (excl. BTW), met als uitgangspunt 10 jongeren. Opstart nieuwe regio/gemeente is €9.738,- 

euro (excl BTW). De pilot wordt nu bekostigd uit het Transformatiefonds. Financiering in het vervolg is nog onduidelijk. 

 

Succesfactoren en opbrengsten 

Het project is op 20 april officieel gestart. Er is nu 1 jongere gematcht vanuit Cardea en de tweede vraag is binnen. Er is afgesproken tot 10 plekken te gaan 
met de ambitie dit zo goed mogelijk te verdelen over de regio.    

 

Knel- en verbeterpunten 

Er is nog geen monitoring opgezet.  

Aandachtspunten voor als er geëvalueerd gaat worden:   

• Aantal geplaatste jongeren   

• Type jongeren (problematiek)   

• Wat zijn de stappen die zij hebben gezet naar zelfstandigheid?   

• Levert het echt op wat we verwachten?   

• Uitstroom (aantallen)   
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Idee is om ieder kwartaal te evalueren op basis van de cijfers (aantallen/output). Er zijn nog geen plannen om te evalueren onder jongeren zelf. 

• Een risico is de vraag wat als het helemaal spaak loopt en de match niet goed blijkt te zijn? Hier moeten nog meer expliciete afspraken over 

gemaakt worden.    

• In de evaluatie moeten ook de ervaringen van ontvangende huisgenoten meegenomen worden.   

• Praktisch knelpunt is mogelijk nog de regels van de hypotheekverstrekker ten opzicht van onderverhuur.   

 

Score per thema 

Pilot Draagvlak Samenwerking Monitoring 

cliënterva-

ringen 

Scheiding 

wonen-zorg 

Gericht op 

doorstroom? 

Inzet 

ervaringsdes-

kundigheid 

Duurzame 

financiering 

Opschaling in 

principe 

mogelijk? 

Kamers met 

aandacht 

? ? - + + - - ++ 

 

Aanbeveling 

De pilot is nauwelijks gestart, en gebaseerd op ervaringen elders. Het concept zou aanvullend zijn op het bestaande palet aan voorzieningen. Het kan 
leerzaam zijn om nauwkeurig de ervaringen elders op te halen om er je voordeel mee te doen. Afhankelijk van resultaten en succes- en knelpunten in 
andere gemeenten kan besloten worden of de pilot wordt voortgezet. Formuleer dan wel concrete punten voor evaluatie en zet monitoring op.  

 

“Kamers met aandacht is een concept dat gestart is in Utrecht en dat nu uitbreidt naar andere plaatsen”. Beleidsmedewerker 

gemeente 
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3.6 Skills in de stad / Maansteenpad   

Korte beschrijving Maansteenpad is de locatie, waarbij het plan is om te gaan werken met het concept Skills in de stad. Dit is nog niet gestart, 

omdat eerst de locatie geregeld moet worden. Er moeten o.a. keuzes gemaakt worden over het al dan niet eerst verbouwen 

voordat begonnen kan worden met de werkwijze. Gesproken wordt nog over de juiste routing: via de regio dan wel binnen 

gemeente Leiden. Uitgangspunten zijn o.a. een schaalbaar woonconcept en een ‘community of care and support’. 

Doel en doelmatigheid Doel van dit project is het realiseren van een woonplek waar jonge inwoners die dreigen dakloos te worden of dakloos zijn. 

Waar zij maximaal 2 jaar kunnen wonen en in die tijd ondersteund worden richting zelfstandigheid met een focus op 

werken, leren, en zingeving. Draagt o.a. ook bij aan voorkomen instroom en bevordert uitstroom uit de MO; ontwikkeling en 

inzet van potentieel talent van jong volwassenen; kostenbesparing op de MO. 

Doelgroep (Dreigend) dak- en thuisloze jongeren. Veel van deze jongeren hebben te maken met complexe, meervoudige 

problematiek: financiële, psychische en/of verslavingsproblemen, soms in combinatie met een (licht) verstandelijke 

beperking. 

Innovatie De pilot kijkt breder dan alleen wonen en richt zich op de potentie en talentontwikkeling van jongvolwassenen: combinatie 

van huisvesting met leren, werken en ondersteuning. Het project wil af van het stigma dat aan dak- en thuisloze jongeren 

als ‘probleemgroep’ kleeft. 

Vraag-aanbod omvang In 2019 maakten een totaal van 181 (unieke) jongere gebruik van voorzieningen van de Binnenvest: nachtopvang, 

crisis/jongerenopvang, briefadres. Omdat het project nog niet is gestart, is nog onbekend hoeveel plekken het zal bieden. 

Vraag-aanbod inhoud Dit is nog lastig te benoemen omdat het project nog moet starten. 

Financieel rendabel? Idem.  

Het project wordt gefinancierd vanuit het investeringsfonds van de Leidse Regio 

 

Succesfactoren en opbrengsten 

Het project is nog niet gestart. Beelden die er nu -in de initiatieffase- van het project zijn over de aanpak: 

• Het pand lijkt met beperkte transformatie geschikt te maken als een voorziening voor jong volwassenen waarin wonen, leren, werken en support onder 1 

dak aangeboden wordt, al dan niet met (op termijn) satelliet-woningen in de omgeving. 

• Ervaringsdeskundigen spelen een rol doordat zij geïnterviewd worden als input voor de ontwikkeling van de aanpak (i.c.m. kennis van interventies). 

• Woonconcept wordt zo ingericht dat het van toegevoegde waarde is voor de directe omgeving en buurt.  
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Knel- en verbeterpunten 

Eerst moet de locatie nog geregeld worden voordat begonnen kan worden. Dit neemt tijd in beslag. 

 

Score per thema 

Pilot Draagvlak Samenwerking Monitoring 

cliënterva-

ringen 

Scheiding 

wonen-zorg 

Gericht op 

doorstroom? 

Inzet 

ervaringsdes-

kundigheid 

Duurzame 

financiering 

Opschaling in 

principe 

mogelijk? 

Skills in de 

stad/ 

Maansteenpad 

? ? ? - + +/- ? +/- 

 

Aanbeveling 

Om de waarde van dit project te kunnen beoordelen zal eerst gestart moeten worden en de werkwijze verder uitgewerkt. Vervolgens kunnen de 

werkwijze en de opbrengsten geëvalueerd worden onder jongeren, uitvoerders en beleidsmakers. Interessant is dat het project sterk gericht is op 

talentontwikkeling en doorbreken van het stigma onder deze groep jongeren. Onduidelijk is nog in hoeverre in dit project een scheiding tussen wonen en 

zorg gerealiseerd zal worden. Het is aan te bevelen om bij de opstart van dit project een heldere projectbeschrijving te maken met beoogde resultaten, 

SMART doelen, aantallen cliënten, partners en indicatoren waarop gemonitord kan worden.  
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3.7 BW light   

Korte beschrijving Innovatief woonconcept tussen beschermd wonen en zelfstandig wonen met begeleiding. Jong volwassenen wonen op 

kamers en begeleiding beweegt mee met het proces van verzelfstandiging. De focus ligt op het ‘gewone leven’, de kracht en 

ontwikkelpotentie en inzet van ervaringsdeskundigheid.  

Doel en doelmatigheid Jongeren doen in een geclusterde woonvorm woonvaardigheden op en krijgen individuele ondersteuning die hen in staat 

stelt binnen 2 jaar de stap richting zelfstandig wonen te zetten. Draagt ook bij aan o.a.: 

• Voorkomen dakloosheid en bevorderen uitstroom uit MO en BW 

• Herstel en zelfstandig kunnen meedoen in de maatschappij. 

Doelgroep Jongeren 18-30 jaar met een ondersteuningsvraag op het gebied van wonen en zorg, voor wie de stap vanuit thuis of een 

instelling (MO, BW of Jeugdhulp) naar zelfstandig wonen (ook met ambulante hulp) te groot is. 

Innovatie Alternatieve woonvorm die voorheen nog niet bestond.  

➢ Samenwerking zorgpartijen en woningcorporaties 

➢ Ambulante zorg gericht op eigen kracht 

➢ Inzet ervaringsdeskundigen 

➢ Nieuwe vormen van financiering waardoor op- en afschalen goed mogelijk is 

Vraag-aanbod omvang Op dit moment 9 jongeren in 2 panden (5 Lammenschansweg, 4 Sitterlaan) en 6 in een 3e pand (Driftkikker) waar ze 

zelfstandige woonruimte hebben. 

Vraag-aanbod inhoud Het is nog onduidelijk wat de precieze behoefte aan dergelijke tussenvoorzieningen is. 

Ervaringen van cliënten worden gemonitord. 

Financieel rendabel? Momenteel bekostigd met investeringsbudget. Per locatie wordt apart subsidie aangevraagd.  Partners Cardea, de 

Binnenvest en Prodeba leveren medewerkers (binnen Wmo middelen). Financiering vanaf 2022 onduidelijk.  

 

 

Succesfactoren en opbrengsten  

• Er zijn diverse mensen ingestroomd die anders waarschijnlijk een duurdere plek gekregen zouden hebben 

• Goede doorstroom: bij de eerste cliënten al na 1 jaar (verwacht was 2 jaar) 

• Scheiding van (bekostiging van) wonen en zorg 
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• Inwonend ervaringsdeskundige beheerder goede aanvulling voor ondersteuning buiten kantoortijden en voorkomt (praktische) vragen aan de 

professionele begeleiders. Stelt grenzen en informeert begeleiders over ontwikkelingen in huis 

• Onderlinge steun bewoners 

• Bewoners met verschillende achtergronden wonen bij elkaar (door samenwerking 3 partijen). Combinatie van doelgroepen blijkt goed te kunnen 

• Goede samenwerking, partijen hebben elkaar goed leren kennen 

• Beschikbaarheid van de panden 

• Flexibele inzet begeleiders (mogelijkheid op- en afschaling) 

• Verrijking in het totale aanbod 

• Jongeren met ZZP1 en ZZP2 kunnen hier ook geplaatst worden 

• Voor jongeren interessant omdat de begeleiding wat minder is (minder opgelegde regels), je bent meer zelfstandig 

 

Knel- en verbeterpunten  

• Rol inwonend beheerder verschilt per locatie en is niet altijd helder. Ook de meerwaarde van deze ervaringsdeskundige (waarvan per saldo geen 

huurinbreng) moet nader onderzocht worden. 

• Contact met de buurt is nog niet gelukt 

• Verschil in begeleiding tussen organisaties en communicatie over aanwezigheid begeleiding 

• Wisseling van begeleiders (gekoppeld aan cliënt) > nu pandgerichte inzet van begeleiding 

• Inhuizen kan nog soepeler georganiseerd worden 

• (Nauwer) contact tussen plaatsingscoördinatoren/ Wmo coördinatoren en de begeleiders 

• Meerwaarde van uitvoering door 3 partijen die cliënten aanbrengen is nog niet altijd even helder 

 

Score per thema 

Pilot Draagvlak Samenwerking Monitoring 

cliënterva-

ringen 

Scheiding 

wonen-zorg 

Gericht op 

doorstroom? 

Inzet 

ervaringsdes-

kundigheid 

Duurzame 

financiering 

Opschaling in 

principe 

mogelijk? 

Beschermd 

wonen light 

+ + ++ + + ++ - + 

 



    

26 

Evaluatie pilots BWMO Leidse regio – Afwegingskader voor alternatieve woonvormen – JSO 
 

Aanbeveling 

Dit project wordt zowel door uitvoerders, cliënten als de Wmo consulent toegang positief gewaardeerd en uit de monitoring komen een aantal 

verbeterpunten naar voren. Deze zijn zowel praktisch, procesmatig als gericht op resultaat. Aanbeveling is om dit project voort te zetten en gericht door 

te ontwikkelen op een aantal concrete doelen waarop de resultaten geëvalueerd kunnen worden. Denk aan de inzet van ervaringsdeskundigheid, 

explicitering van de meerwaarde van de inwonende ervaringsdeskundige hoofdbewoner, het profiel van cliënten, de meerwaarde van de samenwerking 

van drie zorgpartners.  

 

(over ondersteuning onderling) ”Af en toe hebben we wel is momenten gehad dat iemand niet lekker in hun vel zat en dan kon je even 

met ze praten, we appen ook.” Jongere (uit monitor) 

“Inwonend beheerder is een goede aanvulling voor buiten kantoortijden. De actieve beheerder stelt grenzen, we stellen elkaar op de 

hoogte van ontwikkelingen.” Uit monitor: beheerders, zorgcoördinatoren/ Wmo consulenten en projectleiders. 

“Ik vind dat het verrassend goed doorloopt. Ik was bang dat je vooral meer plekken creëert en dat er niks doorstroomt. Maar dat is 
toch wel gelukt, een aantal zelfs binnen een jaar. Super goede opstap geweest. Ik zie het als verrijking in het totale aanbod. Er is ook 

echt veel vraag naar.” Consulent Beschermd Wonen gemeente 
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3.8 Integrale gemeentelijke dienstverlening   

Korte beschrijving Naar aanleiding van het actieprogramma Dak- en thuisloze jongeren wordt momenteel een werkwijze voor integrale 

dienstverlening ontwikkeld. Hierin hebben jongerenregisseurs een belangrijke rol. Het ontwikkelen van de aanpak gebeurt in 

drie fasen:  

- Doorbraak organiseren binnen gemeente als casus vastloopt 

- Werkwijze ontwikkelen 

- Implementeren (incl. aspecten zoals organisatiecultuur) 

Dit project gaat verder dan alleen wonen en de agenda maatschappelijke zorg. Maar het heeft wel een belangrijke 

verbinding hiermee. Momenteel (juni 2021) wordt een regisseur (projectleider) geworven. Van belang is om te werken 

vanuit het perspectief van de cliënt en daar de integrale werkwijze op te organiseren.  

Doel en doelmatigheid Doel is het bieden van integrale dienstverlening in Leiden en de Leidse regio. 

Doelgroep In eerste instantie jongeren met complexe problematiek op diverse leefgebieden (o.a. bestaanszekerheid, wonen, zorg etc.) 

In tweede instantie kan de werkwijze worden doorontwikkeld voor alle inwoners met complexe problematiek (0-100) 

Innovatie Het past in de ontwikkeling integraal werken. 

Vraag-aanbod omvang Het moet nog starten, dus over de omvang is nog niets te zeggen.  

Vraag-aanbod inhoud Uitgangspunt is dat het perspectief van de cliënt centraal staat en niet de organisatie van het aanbod.  

Financieel rendabel? Onbekend 

 

 

Succesfactoren en opbrengsten  

Dit project is nog in de voorbereidingsfase. Momenteel loopt er binnen de gemeente Leiden ook een inventarisatie van alles wat er gebeurt op het gebied 

van integraal werken. Dit moet hierbij aansluiten dan wel input voor bieden.  

 



    

28 

Evaluatie pilots BWMO Leidse regio – Afwegingskader voor alternatieve woonvormen – JSO 
 

Score per thema 

Pilot Draagvlak Samenwerking Monitoring 

cliënterva-

ringen 

Scheiding 

wonen-zorg 

Gericht op 

doorstroom? 

Inzet 

ervaringsdes-

kundigheid 

Duurzame 

financiering 

Opschaling in 

principe 

mogelijk? 

Integrale 

gemeentelijke 

dienstverlening 

? ++ ? n.v.t. n.v.t. ? ? + 

 

Aanbeveling 

Integrale dienstverlening is een belangrijke voorwaarde om cliënten op een effectieve wijze te ondersteunen op meerdere levensgebieden tegelijkertijd 

en verergering van problemen te voorkomen. Het sluit aan bij de transformatie in brede zin. Belangrijk is om goed aan te sluiten bij andere initiatieven 

op het gebied van integraal werken en in de ontwikkeling van de werkwijze jongeren (en hun ouders) zelf te betrekken. Door hen om input te vragen en 

de werkwijze met hen te evalueren op belangrijke momenten in het ontwikkelproces. Hierbij kan ook gebruik gemaakt worden van instrumenten zoals de 

Klantreis, het Participatiewiel en Leidende principes voor samenwerken met jeugd en opvoeders.  

 

“Idee is dat de nieuwe projectleider gaat starten vanuit de jongerenregisseurs en met hen een werkwijze ontwikkelt voor inwoners 

met complexe problematiek (o.a. gericht op bestaanszekerheid). Er wordt gestart met de doelgroep jongeren, om de werkwijze in een 

later stadium uit te breiden naar 0-100.” Beleidsadviseur gemeente Leiden   
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3.9 Krachtcirkels – pilot waarmee verbinding gelegd kan worden   

Korte beschrijving De Krachtcirkel (voorheen ook wel Zelfstandig wonen binnen bereik; Buurtcirkel) is een initiatief waarin mensen die in 

dezelfde buurt wonen met elkaar in contact worden gebracht met als doel sociale contacten te leggen en naast de 

Buurtcirkel activiteiten met elkaar te ondernemen. De Krachtcirkel richt zich op het leren ondersteunen van elkaar en het 

versterken van de eigen kracht en het gevoel van eigenwaarde van de cliënt waardoor de kwaliteit van leven toeneemt en 

zij minder afhankelijk worden van professionele hulp. Deelnemers leren elkaar een netwerk op te bouwen, om activiteiten te 

ondernemen, om hulp te vragen en hulp te bieden en draagt zo bij aan hun persoonlijke, professionele en sociale 

ontwikkeling. 

Doel en doelmatigheid De stap van Beschermd Wonen naar een meer zelfstandige vorm van wonen in de wijk voor meer cliënten mogelijk maken 

en vereenvoudigen. Draagt daarmee bij aan: 

- Toename zelfredzaamheid 

- Vergroten eigen kracht en herstel 

- Participatie 

Minder afhankelijkheid van zorgprofessionals 

Doelgroep Kwetsbare mensen die zelfstandig (gaan) wonen (vanuit beschermd wonen, maar de doelgroep wordt breed 

geïnterpreteerd)  

Innovatie Samenwerking met o.a. ervaringsdeskundigen. Cliënten worden in een georganiseerd netwerk (de krachtcirkel)  

gestimuleerd om elkaar te ontmoeten en te ondersteunen. Zo ontstaat een uitbreiding van  

hun sociale netwerk en doen cliënten ervaring op met het vragen van hulp aan anderen maar ook  

met het inzetten van de eigen kwaliteiten voor anderen. 

Vraag-aanbod omvang Doel was oorspronkelijk ten minste 20 cliënten per cirkel (1 in Leiden, 1 Katwijk en 1 Alphen ad Rijn)  

Plus 20 cliënten die deelnemen aan trainingen/werkgroepen. 

Er loopt nu 1 groep in leiden en 1 in Hillegom 

Vraag-aanbod inhoud Cliënten slagen er veelal niet in zelfstandig contacten op te bouwen in de buurt of gebruik te maken van de voorzieningen 

en activiteiten die in de directe woonomgeving voorhanden zijn. 

De deelnemers zijn zonder uitzondering positief over de Buurtcirkel. Er ontstaat een mooie groepsdynamiek en 

daadwerkelijke resultaten (grote en kleine), zowel in groepsverband als individueel, zijn bereikt. Er ontstaan 

vriendschappen, er wordt hulp gevraagd en hulp geboden. Deelnemers worden gezien en gehoord waardoor het gevoel van 

eigenwaarde weer een weg vindt. 
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Financieel rendabel? Structurele kosten per jaar (na opstart) tussen en de €27.500 en €31.500 per jaar. 

Redenering is dat door hogere uitstroom door dit project en minder zorgkosten, er in totaal besparingen worden geboekt. 

En dat daardoor ruimte zou moeten zijn voor structurele financiering van dit project. 

 

 

Succesfactoren en opbrengsten 

• Inzet van ervaringsdeskundigheid, peer to peer ondersteuning.  

• De coach is erg belangrijk. Als een groep eenmaal draait, gaat het goed. 

• Rol Lumen is positief 

• Deelnemers zijn positief, hun eigenwaarde en sociale netwerk zijn vergroot 

• Werving van deelnemers via andere partijen zoals de wijkteams, Beschermd wonen, dagbesteding en het FACT. 
 

Knel- en verbeterpunten 

• Het idee van na een jaar uitstromen is niet zo realistisch, dat werkt niet zo. Mensen kunnen zich niet na een jaar ineens helemaal zelf redden en een 

netwerk opbouwen. 

• Het oorspronkelijke concept van Pameijer (Buurtcirkel) heeft een intensieve structuur en ondersteuning. Dat is te zwaar qua kosten en 

ondersteuning. De huidige lichtere variant (Krachtcirkel) werkt wel goed. 

• Het was lastig een groep vol te krijgen met aanmelding vanuit BW. Nu is het een bredere doelgroep. 

• Doordat gewerkt wordt met ervaringsdeskundigen en vrijwilligers is het verloop grillig. Je kunt dat geen stabiele continuïteit verwachten. Het vinden 

van vrijwilligers blijkt gecompliceerd. De Buurtcirkel coach neemt dan de rol van de vrijwilliger op zich, en hoewel dit het opstarten van de Buurtcirkel 

niet perse tegenwerkt, maakt dit het voortbestaan van een Buurtcirkel wel kwetsbaar. 

• Er is echt iemand nodig die een coördinerende rol heeft. Die is er wel, maar vrijwillig en ervaringsdeskundige. Er zou meer openheid en duidelijkheid 

moeten komen in wat je van de coördinator kunt verwachten.  

• Naast de krachtcirkel moet je ook investeren in andere plekken waar je elkaar kan ontmoeten. Als combi met andere voorzieningen. 

• De vraag is wat precies de meerwaarde is van de krachtcirkel ten opzichte van een inloop. Dit is niet altijd zichtbaar aanwezig.  

• Wat nog nodig is: Vrijwilligers begeleiden, scholing, verwachtingsmanagement bij gemeenten en anderen dat het grillig kan zijn. Dit hebben we in de 

evaluatie geconstateerd. 

• Als je dit wilt, moet je dat niet alleen op 1 plek doen maar in de hele regio. Dan is het goed de krachtcirkel coach en directeur van Lumen nog te 

spreken.  In Voorschoten loopt er eenzelfde project die wel het Pameijer concept hanteren. Je zou hier 1 lijn in moeten trekken.  
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Score per thema 

Pilot Draagvlak Samenwerking Monitoring 

cliënterva-

ringen 

Scheiding 

wonen-zorg 

Gericht op 

doorstroom? 

Inzet 

ervaringsdes-

kundigheid 

Duurzame 

financiering 

Opschaling in 

principe 

mogelijk? 

Krachtcirkels ? + ? +/- + ++ ? ++ 

 

Aanbeveling 

Deze pilot is interessant in het brede perspectief van diverse vormen van (al dan niet beschermd) wonen. Het is een nieuw en innovatief aanbod in de 

regio. Uit de informatie blijkt dat deelnemers positief zijn en de pilot bijdraagt aan een aantal doelen. Onduidelijk is of er structureel wordt geëvalueerd 

en op welke punten, zodat niet duidelijk is of deelnemers bv minder afhankelijk worden van zorgprofessionals en toenemend in staat zijn zelfstandig te 

wonen. Er worden veel verbeterpunten genoemd o.a. over de positionering van de ervaringsdeskundigen en intensiteit van structuur en ondersteuning. 

Het kan waardevol zijn om deze pilot voort te zetten maar daarbij wel doelen concreet te formuleren zodat uit evaluatie en monitoring meer inzicht komt 

in de opbrengst, zowel voor de deelnemers zelf als in het licht van vermindering van professionele zorg en voorkomen van terugval.  

 

“De coach is erg belangrijk. Als een groep eenmaal draait, gaat het goed.” Beleidsmedewerker gemeente  

“De vraag is wat precies de meerwaarde is van de krachtcirkel ten opzichte van een inloop. Dit is niet altijd zichtbaar aanwezig.” 

Projectleider 
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3.10 Respijthuis Volwassenen   

Korte beschrijving Een respijthuis bevindt zich in een normale sociale omgeving. Dat wil zeggen in een ‘gewoon’ huis, in een ‘gewone’ straat en 

in nabijheid van ‘gewone’ voorzieningen, zoals winkels, scholen, etc. De cliënten wonen zelfstandig, al dan niet met hulp van 

naasten of professionele ondersteuning. De aanpak speelt in op het gebrek aan peer-to-peer support en variatie in 

ondersteuning bij terugvalmomenten. Het respijthuis wordt gerund door ervaringsdeskundigen, waarbij de dagelijkse 

bezetting wordt gevormd door een combinatie van professionals en vrijwilligers. Het project is een samenwerking van 

Lumen, Prodeba, De Binnenvest en GGZ Rivierduinen en gemeenten in de Leidse regio. In de uitvoering wordt ook 

samenwerking gezocht met andere maatschappelijke partners.  

Doel en doelmatigheid Het (tijdelijk) bieden van een veilige en ondersteunende omgeving aan mensen met psychische problematiek, waarin de 

nadruk ligt op zelfregie, herstel en participatie. Draagt o.a. bij aan: 

• Participatie en herstel 

• Voorkomen terugval en crisis 

• Vergroten Zelfredzaamheid 

Aanleidingen om een paar dagen in het respijthuis te verblijven kunnen o.a. zijn: 

• Een ingrijpende gebeurtenis (verlies van een dierbare, ernstig conflict etc.) 

• Familie en/of mantelzorgers zijn tijdelijk niet beschikbaar (door vakantie, ziekte of overbelasting) 

• In de thuissituatie heerst een gespannen sfeer of er is ruzie 

• Een behandelaar of begeleider kan onvoldoende ondersteuning bieden in de thuissituatie 

 

Doelgroep Mensen uit de Leidse regio vanaf 18 jaar met een psychiatrische of psychosociale kwetsbaarheid. Zij wonen zelfstandig, al 

dan niet met hulp van naasten of professionele ondersteuning. 

Innovatie Het respijthuis kenmerkt zich door een ongedwongen sfeer qua inrichting en omgangsvormen. Gebaseerd op The Rose 

House (USA). Het wordt gerund door professionele- en vrijwillige ervaringsdeskundigen (combinatie formele- en informele 

zorg) en er is sprake van een hoge mate van zelfregie. Het is toegankelijk voor een brede groep cliënten, ongeacht bij welke 

organisatie men in zorg is. Dit maakt het laagdrempelig. Er is een vorm van zelfbeheer en samensturing. 

 

Vraag-aanbod omvang Het respijthuis zal voor 4 tot 6 personen een plek kunnen bieden. 
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Vraag-aanbod inhoud De voorzieningen in de thuissituatie zijn niet toereikend genoeg voor mensen waarbij de stress toeneemt door bijvoorbeeld 

een ingrijpende gebeurtenis. Daar biedt het respijthuis een antwoord op. Tijdens de pilot Spoedzorg is de behoefte aan 

voorzieningen spoedzorg uitgevraagd bij cliënten en ervaringsdeskundigen.  De uitkomsten van dit onderzoek zijn de basis 

van de werkwijze voor een respijthuis in de Leidse regio. 

Financieel rendabel? De pilot is succesvol als de bezettingsgraad op minimaal 75 % staat. Kosten van het totale project (looptijd van 2 jaar) zijn 

begroot op € 348.450.  Voor de toekomst moet onderzocht worden of het respijthuis gefinancierd kan worden vanuit WMO/ 

PGB of een eigen bijdrage en of Zorgverzekeraars bereid zijn om het respijthuis mede te financieren. 

 

Succesfactoren en opbrengsten 
Over de ervaringen is nog niets te zeggen omdat het project voor zover bekend nog niet is opgestart.  

 

Score per thema 

Pilot Draagvlak Samenwerking Monitoring 

cliënterva-

ringen 

Scheiding 

wonen-zorg 

Gericht op 

doorstroom? 

Inzet 

ervaringsdes-

kundigheid 

Duurzame 

financiering 

Opschaling in 

principe 

mogelijk? 

Respijthuis 

volwassenen 

? + ? + + ++ ? + 

 

Aanbeveling 

Dit project is voor zover bekend nog niet gestart. Interessant is het feit dat het respijthuis nadrukkelijk in een normale woonomgeving plaats heeft en 

ervaringsdeskundigen het huis runnen. Aandachtspunt zal zijn om te organiseren dat er continu een voldoende aantal cliënten in het huis verblijven, om 

het financieel rendabel te laten zijn. Dit vraagt om een brede samenwerking, goede communicatie en bekendheid van de voorziening.  
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3.11 De Ruijterstraat – Samen op jezelf 

   

Korte beschrijving Een woonzorgvorm tussen beschermd wonen / opvang en zelfstandig wonen met ambulante begeleiding waarin wordt 

samengewoond met anderen met vergelijkbare begeleidingsbehoefte. 

Doel en doelmatigheid Een woonvorm creëren voor mensen met ggz-problematiek die vanuit een intramurale setting (beschermd wonen, opvang) 

de stap kunnen zetten naar zelfstandig wonen met ambulante begeleiding.  

Drempel verlagen voor mensen die langdurig op een BW locatie wonen, om uit te stromen.  

Veel cliënten hebben moeite met het opbouwen van een sociaal netwerk.  

 

Doelgroep Mensen met ggz-problematiek die zorg krijgen binnen een intramurale setting. Cliënten van De Binnenvest en Rivierduinen 

Innovatie Opbouwen van tussenvoorzieningen, bevorderen uitstroom, scheiden wonen/zorg, samenwerking tussen corporaties en 

zorgpartijen verbeteren. Het gaat om een nieuw samenwerkingsverband in één gebouw, GGZ Rivierduinen en De 

Binnenvest die samen de begeleiding uitvoeren.  

Het gaat om een uitstroomplek waar de cliënten na beëindiging van het zorgtraject kunnen blijven wonen. Daarmee 

onderscheidt het zich van andere projecten waarbij cliënten uitstromen. 

Betrokkenheid van Lumen, organisatie ervaringsdeskundigheid. Begeleidingsteam wordt aangevuld met 

ervaringsdeskundigen en toeleiden van bewoners naar trainingen gericht op bv ontwikkeling naar ervaringsdeskundige / 

herstel.  

 

Vraag-aanbod omvang Het gaat om 5 cliënten. Aangezien de woningen na beëindiging van het hersteltraject veranderen naar reguliere woningen 

blijft het bij dit aantal. Bij nieuwe mensen moeten er ook weer nieuwe plekken gevonden worden.  

Dit moet bezien worden in het totaal van het aanbod aan tussenvoorzieningen versus de behoefte. De behoefte aan dit 

soort tussenvoorzieningen is nog niet helemaal duidelijk, is nog in de pilotfase. 

Vraag-aanbod inhoud Er mist nu een tussenvorm waardoor cliënten soms tussen wal en schip vallen. De Ruijterstraat speelt hierop in. 

Financieel rendabel? Financiering vanuit het Investeringsfonds Maatschappelijke Zorg Leidse regio  

Ambulante Wmo indicatie. Er was eenmalig subsidie. 

Toekomst: Vervolg ook Wmo indicatie. Wellicht kleine subsidie voor Lumen. 
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Succesfactoren en opbrengsten 

• Twee partijen werken met elkaar samen, kunnen woningen realiseren voor specifieke doelgroep op basis van ambulante ondersteuning. Woningen 

blijven ook beschikbaar voor doelgroep als iemand verhuist.  

• Het is een vorm van uitstroomwoningen. Organisaties zijn geprikkeld om hierin samen te werken. Cliënten hoeven niet alleen in uitstroomwoningen 

van de eigen organisatie terecht te komen. Wens is dat er op wijkniveau meer van dit soort samenwerkingen gaan plaatsvinden. Doorbreken van 

systeem van iedere organisatie zijn eigen uitstroomwoningen. Uitgangspunt moet zijn: vanuit de cliënt matchen.  

• Vraag: zit het succes in de manier waarop je de ondersteuning organiseert, of in de samenwerking (zoals genoemd hierboven)? 

• Weer een aantal mensen die zelfstandig wonen. Ze wonen er ook voor onbepaalde tijd, ze hoeven niet door te stromen. Alhoewel de mensen 

die voldoende zelfstandig zijn, uiteindelijk ook weer verder gaan naar een andere zelfstandige plek waarschijnlijk. 

• Het contact met Lumen. Een paar mensen doen daar wel echt iets mee, die langsgaan op de Hooigracht. Woning De Ruijterstraat heeft weinig 

gezamenlijke ruimte. Het is leerzaam voor ons als team, en gestoeld op de rehabilitatie aanpak. We hebben nu kortere lijnen en begrijpen elkaar 

beter.   

• Cliënten hebben voldoende aan de eigen ruimte. Zijn er nog niet zo op uit om contact met anderen te hebben.  

 

Knel- en verbeterpunten 

• Bij de start intensief gesproken over waar deze woningen voor bedoeld zijn. In de praktijk is dat anders gelopen, zijn toch ook mensen vanuit de 

tussenvoorziening ingestroomd. Het matchen van cliënten naar wat de meest duurzame vorm van uitstroom is, blijkt ingewikkelder dan gedacht. 

Belangrijk is om tijdig te beginnen bij zo’n pilot. Organisaties zijn anders gewend, interne structuren lopen dan anders/ bedrijfsvoering moet anders 

ingericht worden. Zodra je meer herstelgericht het gesprek gaat voeren, dit vraagt iets anders.  

• Door Corona bleken sommige mensen angstig om uit te stromen. Vanuit De Binnenvest nu 3 cliënten. In de eerste periode hebben we niet helemaal 

aan criteria voldaan. Daar hebben we ook wel kritiek op gehad.  

• Lumen werkt veel met vrijwilligers. De professionele begeleiders zijn in de praktijk toch huiverig om samen met hen cliënten te begeleiden. De 

positionering van ervaringsdeskundigen moet beter. Dat vraagt om een cultuuromslag.  

• Ervaringen van cliënten worden niet gemonitord en er zijn geen afspraken hierover gemaakt. Er is wel een ondersteuningsplan per cliënt. Er zouden 

daar wel gegevens beschikbaar moeten zijn over de voortgang/resultaten.  

• De financieringsconstructie was in het begin een aandachtspunt, maar nu niet meer. In bredere zin is het wel een aandachtspunt. Als je met integrale 

teams wilt gaan werken, is aandachtspunt hoe je de constructie dan nog eenvoudig houdt.  

• Het is een meerwaarde om met meerdere partijen om een cliënt heen te staan. Maar door Corona kon dat minder goed. Nu heeft iedere 

organisatie zijn eigen cliënten begeleid. Wel hadden we uitwisseling op bv. werkwijzen. Daardoor was het ook lastig om Lumen een rol te geven. 

Ook de vriendschappen waarvan we gehoopt hadden dat die zouden ontstaan, bleken minder dan gedacht.   

• Vooraf hadden we profielen geschetst en we hebben ons daar ook wel aan gehouden, maar toch krijg je verschillende mensen. Het zou passender 

zijn als het mensen zijn die ook echt uit BW komen en niet uit de MO.  
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Score per thema 

Pilot Draagvlak Samenwerking Monitoring 

cliënterva-

ringen 

Scheiding 

wonen-zorg 

Gericht op 

doorstroom? 

Inzet 

ervaringsdes-

kundigheid 

Duurzame 

financiering 

Opschaling in 

principe 

mogelijk? 

De Ruijterstraat 

– samen op 

jezelf 

+ + - ? -- +/- +/- + 

 

Aanbeveling 

Nieuw in de regio is dat bij deze tussenvorm van wonen met begeleiding op maat cliënten in de woning blijven en het niet gericht is op doorstroming. Er 

is nog niet voldoende ervaring noch is duidelijk wat de resultaten zijn. Ook is onduidelijk of de financiering duurzaam is. Als besloten wordt om de pilot 

voort te zetten of zelfs uit te breiden naar andere locaties dan is het nodig om eerst meer ervaring op te doen, en met de volle bezetting van 5 cliënten. 

Hierbij concrete doelen formuleren om deze na verloop van tijd te kunnen evalueren.  

 

Opbrengst voor de cliënten is het contact met Lumen. Een paar mensen doen daar wel echt iets mee, die langsgaan op de 

Hooigracht. Het gebouw heeft weinig gezamenlijke ruimte. Het is leerzaam voor ons als team, en gestoeld op de rehabilitatie 

aanpak. We hebben nu kortere lijnen en begrijpen elkaar beter.” Projectleider zorgpartij 

“Vorm van uitstroomwoningen. Organisaties geprikkeld om hierin samen te werken. Cliënten hoeven niet alleen in uitstroomwoningen 

van de eigen organisatie terecht te komen. Doorbreken van systeem van iedere organisatie zijn eigen uitstroomwoningen. 

Uitgangspunt moet zijn: vanuit de cliënt matchen.” Beleidsmedewerker gemeente 
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3.12 Next Chapter (pilot waarmee verbinding gelegd kan worden)   

Korte beschrijving Deze pilot valt niet onder de uitvoeringsagenda maatschappelijke zorg, maar is gestart in het kader van pilots gericht op 

GGZ. Het is wel een interessante pilot waarmee verbinding gelegd kan worden omdat het gaat over toegang en is gericht op 

het voorkomen dat jongeren in de maatschappelijke opvang terecht komen. De Binnenvest en Cardea gaan binnen deze 

pilot een werkwijze ontwikkelen voor jongeren die dreigen dak- of thuisloos te raken om hen tijdig te begeleiden naar 

passende ondersteuning en een zelfstandige woonplek. De ervaringen die in deze pilot worden opgedaan, kunnen benut 

worden binnen het proces van integrale toegang. En andere pilots binnen de uitvoeringsagenda maatschappelijke zorg zijn 

mogelijk passende ondersteuningsvormen waar naartoe doorverwezen zal worden. 

Er zijn indicatoren geformuleerd op cliëntniveau (overigens is niet bekend hoe dit gemonitord wordt). 

Doel en doelmatigheid Doel is het voorkomen dat jongeren in de maatschappelijke opvang terecht komen. Door hen een zelfstandige woning en 

tijdig passende hulp te bieden.  

Doelgroep Jongeren met complexe meervoudige problematiek van 16 tot 27 jaar in de Leidse Regio met problemen op de zogenoemde 

Big Five. Er is een hulpvraag aanwezig en er is sprake van kenmerken uit een opgesteld profiel. 

Innovatie Het trajectplan wordt leidend in het hele hulpverleningsproces. Het wordt gebruikt voor het aanvragen van alle 

voorzieningen, ook de Wmo, zodat er niet steeds een hele papierwinkel hoeft te worden opgestart. Dit vermindert veel tijd 

en administratieve handelingen en draagt bij aan de samenwerking van verschillende ketenpartners. Bovendien worden 

deze acties tegelijk opgepakt in plaats van na elkaar. 

Vraag-aanbod omvang Uitgegaan wordt van het begeleiden van 20 jongeren door jongerenregisseurs. Jongeren die dreigend dakloos zijn, zijn nu 

nog onvoldoende in beeld. Jongeren maakten in Leiden in 2016 94 keer gebruik van een briefadres. Recente cijfers over 

2019 laten zien dat een totaal van 182 individuele jongeren gebruik heeft gemaakt van een vorm van ondersteuning uit 

maatschappelijke opvang die De Binnenvest aanbiedt. 

Vraag-aanbod inhoud Preventieve aanpak, gericht op het voorkomen van ergere problematiek en noodzaak om gebruik te maken van de MO. 

Onderdeel van de aanpak is het uitgangspunt om passende ondersteuning te vinden/bieden op diverse leefgebieden. 

Veronderstelling is dat daarmee zo goed mogelijk aangesloten kan worden bij de vraag van de jongere. 

Financieel rendabel? Subsidie uit de Leidse Regio. Opstart / ontwikkeling gebeurt in eerste instantie in Leiden. 
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Succesfactoren en opbrengsten 

Dit project is nog in de ontwikkelfase. Er is daarom nog niet veel te zeggen over succesfactoren of knel- en verbeterpunten.  

 

Score per thema 

Pilot Draagvlak Samenwerking Monitoring 

cliënterva-

ringen 

Scheiding 

wonen-zorg 

Gericht op 

doorstroom? 

Inzet 

ervaringsdes-

kundigheid 

Duurzame 

financiering 

Opschaling in 

principe 

mogelijk? 

Next Chapter ? +/- ? + ++ ? ? ++ 

 

Aanbeveling 

Het lijkt een mooie aanvulling te zijn in het totaal palet aan projecten waarin dit project een rol heeft om te voorkomen dat jongeren instromen (i.p.v. 

bevorderen van uitstroom verderop in de keten) in de maatschappelijke opvang. Het biedt kansen voor nauwe samenwerking met de andere pilots, 

waarbij gebruik gemaakt kan worden van elkaars kennis en expertise. Voorwaarde hiervoor zal zijn dat dit project goed bekend is bij de andere projecten 

en vice versa.  

 

“Begonnen wordt in Leiden omdat daar de meeste dak- en thuisloze jongeren aanwezig zijn. Hier kan de werkwijze opgestart worden 

en vervolgens verspreid worden in andere gemeenten.”   
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3.13 Inclusief samenwerken – wonen met zorg    

Korte beschrijving Praktisch servicepakket om waarin zaken geregeld worden die het mogelijk maken om zelfstandig (met eigen huurcontract) 

te gaan wonen. Door scheiden van wonen en zorg zit de ondersteuning hierop niet meer in het ZZP budget  

Doel en doelmatigheid Doel is wonen zorg te scheiden. Het wonen van zorg cliënten zo veel mogelijk te normaliseren door samenwerking tussen 

woningcorporaties, zorginstellingen en gemeente. 

Draagt bij aan: 

- Draagvlak bij woningcorporaties, zorgorganisatie sen gemeenten 

- Zelfstandigheid bij cliënten 

Doelgroep Breder dan zorgcliënten, mensen die weinig middelen hebben om zaken te regelen als zij woonruimte betrekken. 

Innovatie Breder dan zorgcliënten. Servicepakket om bewoners te ondersteunen bij betreden van een woning. 

Vraag-aanbod omvang Lopen nu 4 pilots in de vorm van werkgroepen. 

 

Vraag-aanbod inhoud Aanname is dat door het bieden van hulp bij praktische problemen bewoners minder afhankelijk zijn van zorg en meer in 

staat zijn om te investeren in eigen zelfstandigheid en participatie  

Financieel rendabel? Onbekend 

 

  

Succesfactoren en opbrengsten 

• Draagvlak bij woningcorporaties, zorgorganisaties, gemeente om samen de inclusieve samenleving vorm te geven.   

• Rol woningcorporatie > contract direct met inwonend beheerder.  

• De banden tussen Portaal en Ons Doel en andere partners zijn verstevigd. Dit heeft de mogelijkheden over en weer versterkt.  

• De zelfstandigheid, de volwaardige positie als huurder. Zelf zullen zij dat niet zo als een enorme stap ervaren, maar het is wel een andere situatie. 

Andere afhankelijkheidspositie. Ze zijn minder afhankelijk.   

• De rol van de sociaal beheerder van de corporatie is belangrijk bv bij ervaren overlast of niet naleven huisregels moet een signaal van de 

woningcorporatie komen naar inwoner of begeleider.   
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Knel- en verbeterpunten 

• Er waren veel juridische aspecten, veel uitzoekwerk met contracten en dergelijke. Wel is er nu een hele set van voorbeeldcontracten die ook elders 

bruikbaar zijn. 

• Er is een opzet gemaakt voor de monitoring. Er is over gesproken om dat in te laten stromen bij de BW light monitor. Maar dat inschuiven is nog niet 

zo makkelijk. De monitor is net begonnen, over een half jaar zijn er voor het eerst uitkomsten. O.a. ook de rol van de woningcorporatie wordt daarin 

meegenomen. Dat gaat onder andere ook over aspecten zoals tuinonderhoud.   

 

Score per thema 

Pilot Draagvlak Samenwerking Monitoring 

cliënterva-

ringen 

Scheiding 

wonen-zorg 

Gericht op 

doorstroom? 

Inzet 

ervaringsdes-

kundigheid 

Duurzame 

financiering 

Opschaling in 

principe 

mogelijk? 

Inclusief 

samenwerken – 

wonen met zorg 

+/- + +/- + - - ? ++ 

 

Aanbeveling 

Er is weinig informatie beschikbaar en de indruk is dat er veel praktische en juridische zaken zijn uitgewerkt die ook elders gebruikt kunnen worden. Voor 

het vervolg is belangrijk om te bepalen wat nu nog nodig is om deze werkwijze te borgen. En monitoring van proces en resultaten is nog gewenst om 

o.a. tijdig te kunnen bijstellen als afspraken nog niet goed uitpakken en de bewoners aangeven deze zelfstandigheid niet aan te kunnen. 

 

 

 “De banden tussen Portaal en ONS doel en andere partners zijn verstevigd. Dit heeft de  mogelijkheden over en weer versterkt.” 

Projectleider zorgpartij 
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3.14 Overzicht criteria projecten 
 

In onderstaand overzicht is een grof totaalbeeld te zien van hoe de pilots scoren op de verschillende thema’s, uitgaande van de beschikbare informatie in 

deze evaluatie. Het overzicht is bedoeld om inzicht te verkrijgen hoe aan de verschillende thema’s gewerkt wordt, binnen het totaal aan projecten. Het is 

niet bedoeld als beoordeling van individuele pilots als goed of fout.  

Pilot Draagvlak Samenwer-

king 

Monitoring 

cliënterva-

ringen 

Scheiding 

wonen-zorg 

Gericht op 

doorstroom

? 

Inzet 

ervarings-

deskundig-

heid 

Duurzame 

financiering 

Opschaling 

in principe 

mogelijk? 

1 Verbinding GGZ Infrastructuur ? + - ++ n.v.t. ? ? ? 

2 Beschermd wonen thuis + ++ + ++ - - ? + 

3 Friendswoning Leiderdorp + + - +/- ++ - +/- ++ 

4 Beschut wonen Leiderdorp +/- ++ - +/- ++ - +/- + 

5 Kamers met aandacht ? ? - + + - - ++ 

6 Skills in de stad/ Maansteenpad ? ? ? - + +/- ? +/- 

7 BW light + + ++ + + ++ - + 

8 Integrale gemeentelijke dienstverlening ? ++ ? n.v.t. n.v.t. ? ? + 

9 Krachtcirkels ? + ? +/- + ++ ? ++ 

10 Respijthuis volwassenen ? + ? + + ++ ? + 

11 De Ruijterstraat + + - ? -- +/- +/- + 

12 Next Chapter ? +/- ? + ++ ? ? ++ 

13 Inclusief samenwerken wonen met zorg +/- + +/- + - - ? ++ 
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4. Totaalbeeld  

4.1. Doelgroepen en behoeften 

In dit hoofdstuk zoomen we allereerst in op het laatste criterium en bekijken we de vraag: Op 

welke specifieke doelgroep richten de pilots zich (problematiek, leeftijd, benodigde zorg) en sluit dit 

aan bij de behoefte in de Leidse regio? Oftewel, is het aanbod wat er nu ligt gevarieerd genoeg?  

 

Uitgaande van de beschikbare data over de pilots en de opgeleverde kennis uit de interviews, 

richten de meeste pilots zich op jongvolwassenen tussen de 18-30 jaar met meervoudige 

problematiek. De problematiek loopt uiteen van meervoudige lichte ondersteuningsvragen tot 

ernstige psychische klachten, waaronder cliënten met een GGZ-achtergrond. Het gaat hier veelal 

om jongeren die vanuit de maatschappelijke opvang, beschermd wonen of vanuit de residentiële 

jeugdzorg of WMO met verblijf doorstromen of uitstromen. Hoeveel zorg deze mensen nodig 

hebben wordt niet helemaal duidelijk. Er kan opgemaakt worden dat het gaat om mensen die 

veelal niet in staat zijn om geheel zelfstandig te wonen en waarbij ambulante begeleiding niet altijd 

voldoende is. 24/7 beschikbaar zijn en dichtbij zijn van ondersteuning lijkt veelal passend. In de 

regio Holland Rijnland ging het eind 2016 om 665 indicaties BW. In de bijlage is een tabel 

opgenomen met de doelgroepen per pilot. 

 

Opvallend is dat er tussen de pilots weinig aanbod is voor de oudere doelgroep van 30+. Een 

consulent van de gemeente Leiden geeft dit ook aan in één van de interviews:  

''Aanbod voor de oudere mensen met complexe problematiek mist nog en zijn 
hierdoor lastig te plaatsen''  

Uit de interviews is wel gebleken dat er bij sommige pilots de intentie is om de doelgroep te 

verbreden. Zo is dit het geval bij de pilot Integrale gemeentelijke dienstverlening, die hun aanbod 

in de toekomst willen verbreden naar de leeftijdsklasse 0 tot 100.  

 

Bovenstaande bevindingen sluiten aan bij de beschrijving van de doelgroep Beschermd Wonen, die 

in de regio Holland Rijnland in 2017 is vastgesteld in het Beleidskader Maatschappelijke Zorg 

Holland Rijnland 2017-2025:  

De doelgroep van Beschermd Wonen bestaat uit ‘mensen met psychische of psychosociale 

problemen die niet in staat zijn om zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving’. 

Typerend voor de situatie van deze mensen is het gelijktijdig voorkomen van veelal sterk verweven 

problemen. Vaak is er sprake van combinaties van problemen als:  

• sociaal isolement;  

• ernstige psychische aandoeningen;  

• feitelijke dakloosheid of het ontbreken van stabiele huisvesting;  

• verwaarlozing van eigen lichamelijk functioneren;  

• verwaarlozing of mishandeling van eventuele kinderen;  

• problemen met (huiselijk) geweld;  

• vervuiling van de woonruimte en/of van de woonomgeving;  

• overlast;  

• financiële problemen en schulden;  

• een slechte lichamelijke gezondheid en vaak ook verslavingsproblematiek.  

Bij een aanzienlijk deel van de doelgroep (ongeveer 30%) zijn de verstandelijke vermogens  
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beperkt. Het merendeel van deze mensen heeft weinig opleiding genoten of niet kunnen afmaken, 

beschikt veelal over weinig arbeidskwalificaties en is werkloos. De multiproblematiek  

bestaat soms tijdelijk maar vaker langdurig, en manifesteert zich ook wel over generaties heen.  

Kenmerk van een deel van de groep is dat zij zelf geen ondersteuning zoeken (zorg mijden). 

 

Op grond van landelijke berekeningen wordt de doelgroep van Maatschappelijke zorg geschat op 

een kleine 1%, en de risicogroep op 4 à 5%, van het aantal volwassen inwoners (18+). Voor de 

regio Holland Rijnland, met 437.875 volwassen inwoners, komt dit neer op circa 4.380 personen 

voor de doelgroep Maatschappelijke zorg en circa 21.895 personen voor de bredere risicogroep 

Maatschappelijke zorg (Bron: Beleidskader Maatschappelijke Zorg Holland Rijnland 2017-2025).  

 

Ook sluiten bovengenoemde bevindingen goed aan bij de cijfers uit het dashboard Beschermd 

Wonen wachtlijst t.b.v. BW Light. In totaal stonden er 69 cliënten op de wachtlijst in 2020, 

voornamelijk jongvolwassenen tussen de 18-22 jaar. Het merendeel, 65%, had een ZZP3 indicatie 

voor Beschut wonen met begeleiding en intensieve verzorging. De meest voorkomende 

problematieken waren autisme en (jeugd)psychiatrie. De in- en uitstroom ging gedurende het jaar 

redelijk gelijk op, met een uitschieter in de maand februari, waarin er 11 cliënten instroomden en 

maar 4 uitstroomden. Cliënten wachten gemiddeld 0-1 jaar op een plekje binnen BW-Light. (bron: 

Dashboard Beschermd Wonen cijfer wachtlijst t.b.v. BW Light) 

 

 

4.2. Thema’s 

Op basis van de in deze evaluatie beschikbare informatie analyseren we per thema (kerncriteria 1 

t/m 7) de bevindingen. 

 

4.2.1. Scheiden wonen en zorg en doorstroom 

Scheiden van wonen en zorg. Lukt het om (na opstartfase) te realiseren dat cliënten de 

woonkosten zelf dragen en de gemeente de begeleidingskosten uit de reguliere bekostiging?  En is 

de zorg dan gescheiden van de woonplek? Dan wel heeft het project als doel om snel door te 

stromen naar een vorm waarbij dat wel het geval is. Dit hangt nauw samen met het uitzicht op 

duurzame financiering (zie apart thema). 

Het scheiden van de financiering van woonkosten en zorgkosten is een belangrijk gegeven om na 

de opstartfase te komen tot een duurzame financiering. Uitgangspunt voor gemeenten is dat zij 

verantwoordelijk zijn voor de kosten van zorg en ondersteuning als er niet sprake is van noodzaak 

van hulp met verblijf (de 24-uurs voorzieningen). Deze pilots bewegen zich in het overgangsgebied 

van 24-uurs zorg en ambulante hulp. In hoeverre is in de pilots sprake van dat de cliënten, met 

optimaal gebruik van toeslagen (studietoelage, huurtoeslag) en vaak beperkte eigen inkomsten zelf 

(op termijn) de woonkosten kunnen dragen?  

 

“Het is een initiatief van de gemeente om wonen en zorg te scheiden. Bewoners 
hebben een zelfstandige huurovereenkomst. Er is een servicepakket om 

bewoners te ondersteunen bij betreden van een woning.” Inclusief 
samenwerken wonen met zorg 
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4.2.2. Duurzame financiering 

De meeste projecten hebben als pilot een ontwikkelsubsidie ontvangen, waardoor het mogelijk was 

te experimenteren en het project goed neer te zetten. Bij sommige pilots zijn de woonkosten 

zodanig georganiseerd dat cliënten deze zelf dragen (eigen huurwoning al dan niet met 

huurtoeslag) en zal de begeleiding bekostigd moeten worden door de gemeente (of de regio). 

Andere pilots zijn nog niet zover omdat ze nog niet of nog maar net gestart zijn of is er (nog) geen 

sprake van het volledig scheiden van wonen en zorg, waardoor ook de financiering in de toekomst 

nog onduidelijk is. Bij de wat grotere projecten is een regionale strategie voor de financiering 

noodzakelijk.  

“Bij goede in- en uitstroom van bewoners is de verwachting dat alleen de 
begeleidingskosten voor de bewoners van de Friendswoning structureel zullen 

zijn. De investeringskosten waren alleen het eerste jaar.” Friendswoning 

“De subregio denkt met elkaar na over alle budgetten maatschappelijke zorg 
samen te voegen. Dan kan het vanuit de maatschappelijke zorg ( dak- 

thuislozen aanpak en beschermd wonen) bekostigd worden.  De voorzieningen 
kun je niet organiseren voor eigen gemeente, dit moeten we met elkaar doen 

(op subregionaal niveau) en voor specialistische vormen van opvang op Holland 
Rijnland niveau.” Beschut wonen Leiderdorp 

“Momenteel wordt het bekostigd met investeringsbudget. Per locatie wordt apart 
subsidie aangevraagd.” BW light 

 

4.2.3. Opschaalbaarheid 

Mogelijkheid om de werkwijze op te schalen (al dan niet met dezelfde partners). Ook buiten de 

Leidse regio (Holland Rijnland). 

Tussen de pilots zitten enkele heel kleinschalige projecten die nu eenmaal zijn uitgeprobeerd. Deze 

zouden heel goed binnen de regio op meerdere plekken uitgezet kunnen worden. Voordeel is dat er 

in de pilotfase veel geleerd is en een werkwijze ontwikkeld is. Ook sluit het aan bij de ambitie om 

meer voorzieningen te verspreiden over de regio. Met kleinschalige projecten kan dat heel goed. 

Bij enkele pilots zoals de Friendswoning wordt ook al nagedacht over uitbreiding naar meerdere 

plekken. Er is ook een concept dat komt uit een andere regio en daarmee ook goed geschikt is om 

breder binnen de regio te gaan inzetten: Kamers met aandacht.  

“Mogelijkheid is een tweede of derde woning, zelfde concept voor jongeren uit 
jeugdhulpinstelling (met andere zorgpartij) of statushouders bv.” Friendswoning 

“Dit is een concept dat gestart is in Utrecht en dat nu uitbreidt naar andere 
plaatsen.” Kamers met aandacht 
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“Het zou goed zijn dit in de hele regio aan te bieden. Nu nog maar op 2 
plekken.” Krachtcirkel 

 

4.2.4. Gebruikmaken van ervaringsdeskundigheid 

Is sprake van een combinatie van formele en informele zorg, dan wel ervaringsdeskundigheid? 

Juist voor de doelgroep die zelfstandig(er) wil wonen en daarbij op maat begeleiding nodig heeft 

lijkt de gecombineerde inzet van formele en informele zorg waardevol. Zowel omdat informele 

steun laagdrempeliger en meer aansluitend (dan professionals) kan zijn op de beleving van de 

client, als ook om eenzaamheid te verminderen en het sociale netwerk dat vaak minimaal is op te 

bouwen. Informele steun kent veel begrippen zoals lotgenotencontact, mantelzorg, 

ervaringsdeskundigen. In de GGZ is hier al veel ervaring mee en in toenemende mate ook in de 

jeugdhulp.  

In meerdere pilots is inzet van ervaringsdeskundigheid vermeld. In BW-light, Krachtcirkels en 

Kamers met aandacht is het versterken van het netwerk en continuïteit een innovatief doel. 

 

“Er is samenwerking met ervaringsdeskundigen als beheerder (inwonend)” BW 
light 

“Opbrengst is de inzet van ervaringsdeskundigheid, peer to peer ondersteuning. 
Er echt iemand is nodig die een coördinerende rol heeft. Die is er wel, vrijwillig 

en ervaringsdeskundige. Er zou meer openheid en duidelijkheid moeten komen 

in wat je van de (ervaringsdeskundige) coördinator kunt verwachten.” 
Krachtcirkel 

 

4.2.5. Draagvlak voor werkwijze en visie op transformatie 

Is er draagvlak bij organisaties (van bestuurlijk tot uitvoerend niveau) op de werkwijze en visie op 

transformatie? 

Innovatie kan slecht slagen als er commitment is bij meerdere partijen en op alle niveaus, van 

bestuurlijk tot uitvoerend, binnen organisaties.  

Er is draagvlak in circa de helft van de pilots (Beschermd Thuis, Friendswoning Leiderdorp, BW 

light, De Ruijterstraat, Inclusief samenwerken) bij meerdere partijen die innovatief samenwerken 

en een alternatief willen bieden tussen bestaande (intramurale) voorzieningen en ambulante 

begeleiding. Naast de gemeenten betreft het o.a. Jeugdhulp, VG, GGZ, MO, huisartsen, 

wijkagenten, wooncorporatie. In de pilots zijn zij in verschillende mate gezamenlijk 

verantwoordelijk, wisselen kennis uit en werken soms in 1 integraal team.  

 

 

 

“Gezamenlijke aanpak van de doelgroep maatschappelijke zorg was voor de 
lokale corporatie nieuw. Na verkenning van de problematiek (dakloze jongeren), 

die gezamenlijk werd gevoeld, gaf dat een gezonde drive om het project voor 
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elkaar te krijgen. Er is veel motivatie bij de partners, ondanks hobbels in het 
proces” Friendswoning 

 

4.2.6. Goede samenwerking tussen domeinen 

Is er sprake van goede samenwerking tussen partners uit verschillende domeinen? 

In alle pilots betreft het cliënten met problematiek op meerdere (leef)domeinen. Samenwerking is 

dan noodzakelijk, bij het uitwerken van het idee van de pilots tot verschillende momenten in de 

uitvoering. Uit de beschrijvingen en interviews blijkt dat er samengewerkt wordt in nagenoeg alle 

pilots. De intensiteit en wijze van samenwerken verschilt. Samenwerken in en overstijgend aan de 

wijk is de kern van de pilot Verbinding GGZ infrastructuur. Soms gaat het om partners die 

voorheen niet/minder samenwerkten. Bij Beschermd Wonen betreft het VG, GGZ en MO. Het 

proces bij instroom en op- en afschalen fungeert laagdrempelig en er is structureel overleg met alle 

zorgaanbieders.  

De ervaringen met samenwerking in de pilots zijn wisselend. Over het algemeen kost het tijd en 

energie en voldoende aandacht voor een goed proces om tot een prettige, gelijkwaardige en 

heldere manier van samenwerken te komen. Zodra de samenwerking eenmaal loopt, is men 

tevreden en wordt de meerwaarde van het samenwerken duidelijk. Van belang is om 

samenwerking met andere domeinen zoveel mogelijk op te zoeken om alle leefdomeinen van 

cliënten goed te kunnen bedienen, en tegelijkertijd de meerwaarde van de samenwerking 

regelmatig te evalueren. Over het algemeen kan gesteld worden dat toegenomen samenwerking en 

elkaars ‘taal’ leren spreken een opbrengst is van de pilots. 

 

“Met de corporatie komen nu ook andere samenwerkingen op gang, rond andere 
projecten. Samenwerking in het Friends project heeft voor vertrouwen gezorgd 

dat de basis is voor verdere samenwerkingen” Friendswoning 

4.2.7. Monitoring cliëntervaringen en resultaten 

Worden resultaten en cliëntervaringen gemonitord? 

Monitoring is noodzakelijk, zowel om te kunnen zien of de beoogde ambities gerealiseerd worden, 

als ook om van te leren voor de betreffende pilots én andere pilots en opschalingsmogelijkheden. 

Uit de beschrijvingen en de interviews blijkt dat er zeer weinig vanaf de start nagedacht is over het 

monitoren van de resultaten voor de ontwikkeling van cliënten en van hun ervaringen. Dit geldt 

voor zowel de  pilots die wel als niet gestart zijn. Slechts bij twee pilots wordt gemonitord, nl 

Beschermd Thuis en BW-light. Bij BW-light is de aanvankelijke monitoring die vooral gericht was op 

het proces omgezet naar de monitoring van resultaten van ontwikkeling van de client en diens 

persoonlijke ervaringen. Bij beide pilots lijken de eerste indrukken van de cliënten positief. In de 

aandachtspunten voor evaluatie in de pilot Kamers zijn de resultaten en de ervaringen (van 

ontvangende huisgenoten) opgenomen.  

  

“Af en toe hebben we wel is momenten gehad dat iemand niet lekker in hun vel 
zat en dan kon je even met ze praten, we appen ook” Client over ondersteuning 

onderling - BW Light  
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4.2.8. Ontwikkeling naar zelfstandig(er) en begeleiding op maat 

Draagt het echt bij aan de ontwikkeling naar (nog) meer zelfstandigheid en vermindering van 

begeleiding? Of is het een vorm van (meer) zelfstandig wonen met begeleiding waarin de optimale 

mate van zelfstandigheid van de cliënt is bereikt? 

In de pilots waar gewerkt wordt met (grotendeels) ambulante zorg, zijn de ervaringen tot nu toe 

goed. Het werkt goed om te kunnen op- en afschalen naar behoeften, zonder dat er tussentijds 

nieuwe indicaties voor aangevraagd hoeven te worden. Het feit dat mensen het gevoel hebben dat 

ze altijd ergens op kunnen terugvallen, geeft in veel gevallen rust. Ook is er een groep mensen die 

niet goed kunnen samenwonen met anderen. Voor hen is ambulante begeleiding thuis een 

uitkomst. Voor anderen blijkt het samenwonen in een kleine groep, met of zonder inwonend 

beheerder, juist goed passend.  

“De 24 uurs bereikbaarheidsdienst. Het feit dat mensen kunnen bellen altijd 
geeft mensen heel veel rust.” Beschermd wonen thuis 

Daar waar er wonen en zorg (nog) niet gescheiden wordt, is veelal wel het doel om door te 

stromen naar een plek waar dat wel het geval is. Over het geheel gezien zouden projecten met als 

doel een doorstroom naar een meer zelfstandige vorm waarbij wonen en zorg gescheiden is, goed 

kunnen passen in het totaalaanbod. Wel is de vraag hoe snel de doorstroom zou moeten 

plaatsvinden en wat de aannames zijn over hoe via niet-zelfstandig wonen toegewerkt kan worden 

naar (zoveel mogelijk) zelfstandig wonen.  

““In eerste instantie 6 maanden begeleiding, daarna afbouw. Daarna nog tot 2 

jaar begeleiding mogelijk.” Kamers met aandacht 

“De bedoeling was dat deze aanpak kortdurend ingezet zou worden, maar in de 
praktijk blijkt dat mensen juist langere tijd in contact blijven en niet na een paar 

maanden weer uitstromen.” Krachtcirkel 

4.2.9. Kleinschalig, nabij en thuis 

Is het een uitwerking van de regionale visie op kleinschalig, zo nabij mogelijk en zo thuis mogelijk? 

In de wijk, in samenhang met de buurt. 

De 5 inhoudelijke thema’s in de Uitvoeringsagenda Maatschappelijke Zorg Leidse Regio zijn  

1. Wonen is de basis  

2. De inclusieve buurt en veiligheid  

3.   Preventie en vroegsignalering  

4.   Laagdrempelige toegang  

5.   Ondersteuning op maat 

Vrijwel alle pilots sluiten aan op meerdere van deze thema’s. Wonen als basis en ondersteuning op 

maat is bij de meeste pilots van toepassing. GGZ in de wijk heeft daarnaast vooral de focus op 

Preventie en vroegsignalering en raakt ook aan veiligheid in de buurt. De pilot Integrale 

gemeentelijke dienstverlening wil voor jongeren met complexe problematiek toegang tot hulp 

verbeteren door laagdrempelige en samenhangende werkwijze van de verschillende diensten. 

Enkele pilots zoals Krachtcirkels en BW light zetten in meer of mindere intensiteit in op verbinding 

met de buurt.  
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“Dit is een mooie tussenvorm: uitstromen naar zelfstandige woning, maar 
waarbij ze samenwonen met anderen die ook zijn uitgestroomd.” De 

Ruijterstraat 
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5. Conclusies en aanbevelingen 

5.1.Wat valt op? 

Een deel van de pilots is nog niet of nauwelijks gestart. Daardoor zijn deze pilots moeilijk te 

beoordelen. De conclusies die we hier trekken, zijn gebaseerd op de beschikbare informatie die in 

korte tijd is opgehaald. Toch zijn er zeker punten te benoemen die opvallen als we het totaal 

bekijken. 

• In de pilots wordt veel samengewerkt. Bij de voorbereiding en opstart van de pilots gaat hier 

veel aandacht naar uit. Zodra de pilot loopt, is men veelal blij met de samenwerking. ER is een 

gezamenlijk doel waaraan gewerkt wordt en partijen hebben geleerd elkaars ‘taal’ te spreken. 

Zorgorganisaties, gemeente en wooncorporaties hebben elkaar beter leren kennen en de goede 

ervaringen leggen een basis voor andere initiatieven.  

• Er is een heel palet aan mooie vernieuwende voorzieningen ontwikkeld waarin waardevolle 

ervaringen zijn opgedaan.  

• Op kleine schaal is uitgeprobeerd wat wel en niet werkt en wat randvoorwaarden zijn. 

Bijvoorbeeld het organiseren van juridische, belastingtechnische of andere administratieve 

zaken. Ook zijn er nu ervaringen met het scheiden van wonen en zorg, die interessant zijn om 

door te ontwikkelen en bovendien zich ook lenen voor het uitrollen naar meerdere plekken.  

• Er is veel aanbod voor jongvolwassenen binnen de pilots. Het aanbod voor de groep 30+ blijft 

in dat opzicht nog wat achter. Terwijl er wel behoefte lijkt te zijn aan alternatieve 

woonvoorzieningen voor de volwassen groep met complexere (veelal GGZ-)problematiek. 

• Mensen uit de doelgroep hebben allen te maken met problemen op meerdere leefgebieden 

waarop zij (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben.  

• Het cliëntperspectief is in veel gevallen nog onderbelicht. Beantwoordt de voorziening aan hun 

behoeften? Wat levert het hen op in termen van meer zelfstandigheid? Het is nu lastig om 

afwegingen te maken op basis van verwachte impact. 

• Een duidelijk beeld van behoeften van de doelgroep ontbreekt zowel kwantitatief als 

kwalitatief. 

 

5.2. Aanbevelingen 

 

5.2.1. Behoeften van de doelgroep 

Om in de toekomst (steeds) betere afwegingen te kunnen maken, is het van belang nog meer zicht 

te krijgen op de behoeften van de doelgroep. In deze evaluatie hebben we gekeken vanuit het 

standpunt van de pilots, hoe die zijn uitgevoerd en de betrokken uitvoerders en ambtenaren. We 

zien echter dat er (deels logischerwijs omdat pilots net zijn gestart) nog weinig aandacht uitgaat 

naar een kritische analyse van de daadwerkelijke behoeften van de doelgroep. Zowel in aantallen 

als op inhoud. Er wordt nog weinig gemonitord onder cliënten welke opbrengsten zij ervaren en in 

het opzetten van de pilots is er (nog) weinig aandacht geweest voor de inbreng van het perspectief 

van de cliënt. Of een pilot een succes is wordt daardoor nu bepaald in organisatorische termen (bv. 

is de samenwerking goed verlopen, is het gelukt cliënten te plaatsen, is de financiering goed 

geregeld etc.). Om in het vervolg afwegingen te kunnen maken op basis van de verwachte impact, 

is het daarom aan te bevelen in de komende periode: 

• Een kwantitatieve analyse te maken van doelgroep (omvang en zwaarte/indicaties, grootte 

wachtlijsten) en spreiding in de regio. 

• Kwalitatief behoeften van cliënten en potentiële cliënten in kaart brengen via: 

- Instellingen 

- Consulenten toegang 

- Cliënten zelf > beantwoordt de voorziening aan hun behoeften? En wat levert het hen 

op in termen van meer zelfstandigheid (kan o.a. ook komen uit behandelplannen e.d.) 



    

50 

Evaluatie pilots BWMO Leidse regio – Afwegingskader voor alternatieve woonvormen – JSO 
 

• Kijk ook naar andere mogelijke doelgroepen die mogelijk baat hebben bij dit aanbod. 

 

5.2.2. Zet in op overdraagbaar maken en opschalen 

Er zijn meerdere pilots die nu op kleine schaal zijn uitgeprobeerd, maar die de potentie hebben om 

op meerdere plekken in de regio uitgevoerd te kunnen worden. Daarvoor is het nodig dat van die 

pilots de ontwikkelde werkwijze en randvoorwaarden goed overdraagbaar gemaakt wordt. Een 

eerste stap daarin is om de werkwijzen te beschrijven en deze te delen zowel binnen de betrokken 

organisaties als mogelijk andere partijen in de regio die de werkwijze op andere plekken kunnen 

uitvoeren. Los daarvan is het aan te bevelen om uitwisseling tussen de pilots te stimuleren zodat 

van elkaars ervaringen geleerd kan worden en plus-en minpunten uit pilots meegenomen kunnen 

worden in de verdere ontwikkeling van de projecten.  

 

5.2.3. Cliëntervaringen 

In veel pilots (nog) niet is toegekomen aan het monitoren van cliëntervaringen, wat deels logisch is 

omdat deze zich nog in een ontwikkelfase bevonden of bevinden. Voor de volgende fase, van 

doorontwikkeling, is het aan te bevelen hier gericht aandacht aan te besteden. Hierbij gaat het 

bijvoorbeeld om het betrekken van cliënten bij het ontwikkelen van (nieuwe) werkwijzen, het 

bevragen van (potentiële) cliënten over hun behoeften en het ophalen van hoe zij het aanbod 

ervaren als zij er eenmaal gebruik van maken. Het gaat in feite om nieuwsgierigheid naar wat 

cliënten zelf zeggen over wat zij nodig hebben en hoe zij de opbrengsten ervaren. 

Bij de projecten die een vervolg krijgen, is het daarom aan te bevelen om voorafgaand aan de 

volgende fase de beoogde impact voor de cliënten helder te formuleren en te concretiseren. Dit kan 

in samenspraak met cliënten zelf, uitvoerders en ambtenaren. Dit is helpend om vervolgens te 

monitoren wat de impact is van een voorziening, of het in de praktijk lukt om de beoogde doelen te 

bereiken, of dat er bijgestuurd moet worden op de werkwijze of de doelen.  
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6. Bijlage 

 

Overzicht doelgroep per project 

 

 Doelgroep  Leeftijd Problematiek 

Verbinding GGZ 

Infrastructuur 

Mensen met een 

psychische kwetsbaarheid, 

met name mensen met 

een (dreigende) ernstige 

psychiatrische aandoening 

(EPA).  Ontvangen nog 

geen begeleiding of 

behandeling.  

 Bij mensen met een 

psychische 

kwetsbaarheid is er 

veelal sprake van 

hulpvragen op diverse 

sociale deelgebieden 

zoals wonen, werken en 

sociaal netwerk.   

 

Beschermd Thuis Mensen op wachtlijst 

Beschermd wonen of die 

met intensievere 

begeleiding thuis zouden 

kunnen uitstromen vanuit 

intramurale voorzieningen. 

 

  

Friendswoning 

Leiderdorp 

Dakloze jongeren 

(vrouwen)  in de 

maatschappelijke opvang 

(die uitstromen) 

 

<27 Dakloze jongeren hebben 

onder andere vaak 

financiële problemen en 

geen contact/ steun 

meer van ouders. Vaak 

te lichte 

ondersteuningsvraag om 

in aanmerking te komen 

voor een zorgwoning 

Beschut wonen 

Leiderdorp (de 

Plataan/ Driemaster 

Leiderdorp) 

Jongeren waarvoor 

ambulante zorg 

onvoldoende is 

18+ LVB 

Kamers met 

aandacht 

Kwetsbare jongeren die 

uitstromen vanuit 

residentiële jeugdzorg of 

WMO verblijf 

18-23  

Skills in de stad / 

Maansteenpad 

Dreigende dak- en 

thuislozen/ jongeren 

 

 Veel van deze jongeren 

hebben te maken met 

complexe, meervoudige 

problematiek: financiële, 

psychische en/of 

verslavingsproblemen, 

soms in combinatie met 

een (licht) verstandelijke 

beperking. 
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BW Light Jongeren met een 

ondersteuningsvraag op 

het gebied van wonen en 

zorg, voor wie de stap 

vanuit thuis of een 

instelling (MO, BW of 

Jeugdhulp) naar 

zelfstandig wonen (ook 

met ambulante hulp) te 

groot is. 

 

18-30 Ondersteuningsvraag op 

het gebied van wonen en 

zorg  

Integrale 

gemeentelijke 

dienstverlening 

Jongeren met complexe 

problematiek 

18-27  Complexe problematiek 

Krachtcirkels Kwetsbare mensen die 

uitstromen vanuit 

Beschermd wonen 

 

  

Respijthuis 

volwassenen 

Mensen uit de Leidse regio  

met een psychiatrische of 

psychosociale 

kwetsbaarheid. Zij wonen 

zelfstandig, al dan niet met 

hulp van naasten of 

professionele 

ondersteuning. 

 

18+  Psychiatrische of 

psychosociale 

kwetsbaarheid 

De Ruijterstraat – 

Samen op jezelf 

Cliënten van De 

Binnenvest en Rivierduinen 

 

--> Mensen met ggz-

problematiek die zorg 

krijgen binnen een 

intramurale setting  

 

 GGZ achtergrond 

Next Chapter Jongeren met complexe 

meervoudige problematiek 

met problemen op de 

zogenoemde Big Five. 

16-27 Complexe meervoudige 

problematiek (problemen 

op Big 5) 

 


