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Voorbeeld recidivist
We zien in ﬁguur 6.1 dat de persoon voorafgaand aan en tijdens het gebruik
van de kortdurende opvang hulpverleningscontacten heeft bij de GGz. Verder
had de persoon tijdelijk (van maart tot juni) een postadres bij de dagopvang.
Daarna is dit postadres overgegaan naar de werkvoorziening het Twaalfde Huis.
Hier is de persoon gedurende beide jaren werkzaam. Sinds 2004 wordt ook hier
zijn budget beheerd. Ondertussen heeft hij in 2003 en 2004 af en aan gebruik
gemaakt van het kortdurend verblijf in het A-Huis.
Figuur 6.1: Carrièreverloop recidivist
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Voorbeeld succesvolle uitstromer
De positieve uitstromer heeft ruim een half jaar gebruik gemaakt van woonbegeleiding in het Hoendiephuis. Vervolgens zien we hem in na januari 2004 niet
terug in een van de opvangvoorzieningen. Wel heeft hij nog enige tijd contact
gehad met het MJD.
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Factsheet

De dak- en thuislozenmonitor is een instrument met als doel
het marginaliseringsproces van dak- en thuislozen in beeld
te brengen. Hierbij is de aandacht gericht op preventie van
en nazorg bij dak- en thuisloosheid. Waar komen de daken thuislozen vandaan? Van welke voorzieningen maken
nieuwe dak- en thuislozen gebruik? Had men, voordat men
dakloos werd, al contact met hulpverleningsinstellingen?
De monitor maakt het mogelijk om de dak- en thuislozenpopulatie langdurig te volgen en om trendverschuivingen te
signaleren.
Bureau Onderzoek heeft vorig jaar een start gemaakt met
de ontwikkeling van de dak- en thuislozenmonitor op basis
van registratiegegevens over 2003. De resultaten hiervan
staan beschreven in de publicatie ‘Over leven zonder huis’.
De resultaten van de monitor 2004 presenteren we in de
volgende factsheets:

1. Opzet van de dak- en
thuislozenmonitor
2. Gebruik van de
voorzieningen
3. Achtergrondkenmerken
4. Na huisuitzetting
5. In- en uitstroom
6. Daklozencarrière van
nieuwe instromers
7. Hulpverlening
8. Postadressen
9. Voorzieningen

Uitvoering
Bureau Onderzoek,
gemeente Groningen

Tekstredactie
Jacques Don

Figuur 6.2: Carrièreverloop succesvolle uitstromer
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In deze factsheet gaan we in op de ‘carrière’ van nieuwe dak- en thuislozen in
de jaren 2003 en 2004 in zowel de stad als de provincie Groningen. We brengen
deze carrières aan de hand van een aantal typologieën in beeld. Om deze
carrières in beeld te brengen beschrijven we de dak- en thuislozen die over
een periode van zes maanden nieuw zijn ingestroomd, namelijk tussen april
en september 2003. De carrières lopen tot en met 2004. Deze hebben daardoor
een maximale duur van 21 maanden en een minimale duur van 15 maanden.
Er is gekozen voor deze periode omdat dak- en thuislozen op deze manier de
tijd wordt gegund om carrière te maken. Het is van belang om de carrières van
daklozen te volgen omdat het iets kan zeggen over de effectiviteit of invloed
van (beleids)interventies.

Passanten
Passanten hebben eenmalig en kortdurend in een van de nachtvoorzieningen van de
dak- en thuislozenopvang verbleven. Van hen komen we er 66 in de cohortgroep tegen.
Van deze groep weten we dat ze bijna allen gebruik hebben gemaakt van een van de
voorzieningen voor kortdurend verblijf (het A-Huis) waarbij het overgrote deel van
het mannelijke geslacht is. Daarnaast staan/stonden er elf van hen bij de gemeente
ingeschreven.

De daklozencarrière
In totaal gaat het in deze cohortgroep om 304
dak- en thuislozen. We onderscheiden zeven
typen dak- en thuislozen die in 15 tot 21 maanden in meer of mindere mate gebruik hebben
gemaakt van de opvangvoorzieningen.
In tabel 6.1 zien we dat de cohortgroep uit een
grote groep succesvolle uitstromers bestaat.
Deze personen komen voornamelijk uit de
crisisopvang. Verder zien we een grote groep
recidivisten en passanten. Hieronder volgt een
beschrijving van de verschillende typologieën.

Recidivisten
Recidivisten keren een of meerdere keren terug
in een van de nachtvoorzieningen van de daken thuislozenopvang. Van hen komen we er
negentig tegen in de cohortgroep, waaronder
zeventig mannen en negentien vrouwen; van
één individu is het geslacht onbekend). De
meeste maken gebruik van de kortdurende
opvang (A-Huis; n=62). We merken op dat
bijna alle vrouwen (n=16) gebruik hebben
gemaakt van het A-Huis. Daarnaast heeft eenderde gebruik gemaakt van de crisisopvang.
Tweederde (n=60) heeft een bijstandsuitkering.
Een enkeling heeft contact gehad met een of
meer hulpverleningsinstellingen als MJD, GGz,
OGGz, Woonkans, Geldzorg of Budgetbeheer
van het Twaalfde Huis. Deze cijfers presenteren
we in tabel 6.2.
Omdat het een groep is die steeds opnieuw
gebruik maakt van voorzieningen zal de begeleiding in de voorzieningen zich vooral op deze
groep moeten richten. Een voorbeeldcarrière
van deze groep wordt verderop weergegeven.
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Nieuwe bewoners
Tabel 6.1 De verschillende typologieën
Typologieën

Aantal

Percentage

Recidivisten

94

31%

Passanten

66

22%

Nieuwe bewoners

13

4%

Succesvolle uitstromer

125

41%

Positieve carrière

4

1%

Overleden

2

1%

304

100%

Totaal

Tabel 6.2 De hulpverleningscontacten

Nieuwe bewoners hebben voor langere tijd hun intrek in een van de opvangvoorzieningen
genomen. Van hen komen we een kleine groep van dertien personen tegen.
Deze nieuwe bewoners vormen een aanwas op de al grote bestaande bewonerspopulatie binnen de Groningse maatschappelijke opvangvoorzieningen, zie ook
factsheet 2. Ook bij de nieuwe bewoners geldt dat het merendeel man is. Zij zijn soms
vanuit de kortdurende opvang of crisisopvang in een van de sociaal pensions of in de
woontraining terechtgekomen.

Succesvolle uitstromers
Succesvolle uitstromers maken al langere tijd geen gebruik meer van de nacht- en dagopvangvoorzieningen van de dak- thuislozenopvang. Dit is een grote groep van 125
personen. In deze groep is ruim eenderde vrouw. Het aandeel vrouwen is hier groter dan in de andere groepen. Bijna tweederde is dus man. De meeste zijn succesvol
uitgestroomd uit de crisisopvang. Ook zien we succesvolle uitstromers uit de woontraining, de kortdurende opvang en de sociaal pensions. Een voorbeeldcarrière van
deze groep wordt verderop weergegeven.

van de recidivisten
Hulpverleningsinstanties

Aantal

Percentage

MJD

14

16%

Geldzorg

20

22%

OGGz

14

16%

BB Twaalfde Huis

9

10%

GGz

6

7%

Woonkans

5

6%

Positieve carrièremakers
Positieve carrièremakers maken gebruik van de nachtopvangvoorzieningen van de dak- en
thuislozenopvang en komen na verloop van tijd terecht in een voorziening voor woontraining met als doel uitstroom naar zelfstandig wonen.

Voorbeelden van
verschillende carrières
Op de volgende pagina geven we twee voorbeelden van dak- en thuislozencarrières
in 2003 en 2004. In de linkerkolom staan de opvang- en hulpverleningsvoorzieningen
waarvan men gebruik heeft gemaakt. Met behulp van vinkjes geven we de jaren en
maanden weer waarin dit gebruik daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.
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