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Samenvatting
In opdracht van de Rekenkamercommissie Assen heeft de afdeling
Onderzoek en Statistiek van de gemeente Groningen (O&S Groningen)
een onderzoek uitgevoerd naar de opvang en begeleiding van volwassen
daklozen in de gemeente Assen. In deze samenvatting beschrijven we
beknopt de onderzoeksopzet, de onderzoeksvragen en onze bevindingen.
De samenvatting sluiten we af met een opsomming van de conclusies en
aanbevelingen. Een meer uitvoerige onderbouwing van de conclusies en
aanbevelingen vindt de lezer in hoofdstuk twee waarin we meer
gedetailleerd verslag doen van het uitgevoerde onderzoek.
Onderzoeksopzet
Voor dit onderzoek hebben we zowel kwalitatief als kwantitatief
onderzoek uitgevoerd. We hebben achttien open individuele gesprekken
gevoerd met volwassenen die gebruikmaken van de maatschappelijke
opvang of begeleiding in Assen. We hebben gesproken met cliënten die
verblijven in de Daklozenopvang aan de Maria in Campislaan,
overnachten in de nachtopvang in de Kommarin, cliënten die de inloop
in de Kommarin bezoeken en met cliënten die begeleid worden door het
Data-team. In een groepsgesprek hebben we met raadsleden van
verschillende fracties besproken wat de raad wenst te bereiken met het
vastgestelde beleid. Ook hebben we in groepsgesprekken gesproken met
hulpverleners van het Data-team, de beide nachtopvangvoorzieningen
en met sleutelfiguren uit het werkveld. We hebben geprobeerd om
mensen vanuit het netwerk van de (ex)daklozen te spreken, maar dit
bleek om diverse redenen erg lastig te zijn. Daarom is in een gesprek
met een hulpverlener van het DATA-team ingegaan op het netwerk van
de (ex)daklozen. Ten slotte hebben we in een panelgesprek de
voorlopige resultaten besproken met medewerkers, sleutelfiguren en de
daklozen. Voor het kwantitatieve onderzoek hebben we voornamelijk
gebruikgemaakt van gegevens uit de Daklozenmonitor die O&S
Groningen in opdracht van centrumgemeente Assen uitvoert.
Beantwoording van de onderzoeksvragen
Per onderzoekvraag beschrijven we beknopt onze bevindingen.
Onderzoeksvraag 1: Wat zijn de effecten die de raad met zijn beleid,
met betrekking tot kwetsbare mensen en maatschappelijke opvang,
voor daklozen volwassenen heeft beoogd?
De meest recente nota waarmee de gemeenteraad eind 2011 instemde is
de Visie en veranderagenda Zorg en Welzijn 2012-20161. De visie "In
Assen kun je op elkaar bouwen" is vertaald in een veranderagenda met
vijf veranderopgaves die erop zijn gericht dat iedereen in Assen zoveel
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Visie op Zorg en Welzijn 2012-2016. Gemeente Assen.
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mogelijk meedoet: Assenaren voor elkaar, oog voor jeugd, eigen kracht
voorop, ook kwetsbare mensen doen mee en een gezonde leefstijl. Zoals
ook in het groepsgesprek met raadsleden is geconstateerd, stellen we
vast dat de Visie en veranderagenda een visiedocument is met algemeen
geformuleerde ambities op het terrein van zorg en welzijn, nog zonder
concrete uitwerking van de beoogde effecten op het terrein van de
maatschappelijke opvang. Het bevat geen vertaling naar concrete
doelstellingen die SMART (n.b. specifiek, meetbaar, aanvaardbaar,
realistisch en tijdgebonden) zijn geformuleerd. Op basis van dit
visiedocument wil de gemeente Assen samen met instellingen in de
keten de veranderopgaves op deelterreinen verder vormgeven. In 2014
wil de gemeente Assen, in overleg met de uitvoerende instellingen, het
beleid met betrekking tot de doelgroep van de maatschappelijke opvang
concretiseren.
In minder recente nota's zijn meer concrete doelstellingen geformuleerd.
Zo is een belangrijke doelstelling van het Stedelijk Kompas 2008-2011
centrumgemeente Assen de realisatie van kortdurende opvang en een
passend aanbod voor zwerfjongeren in Assen en een inloopvoorziening
in Hoogeveen. Deze doelstelling werd in 2010 gehaald met de opening
van de jongerenopvang in de Treubstraat, de daklozenopvang in de
Maria in Campislaan en de inloopvoorziening het Beukemaplein in
Hoogeveen.
Onderzoeksvraag 2: In hoeverre zijn deze effecten meetbaar en hoe
zijn ze zo goed mogelijk meetbaar te maken?
Zoals we eerder beschreven, is het beoogde beleid op het deelterrein
van de maatschappelijke opvang in algemene termen en nog niet
SMART beschreven. We concluderen dat de effecten van het beleid met
betrekking tot kwetsbare mensen en de maatschappelijke opvang
momenteel niet meetbaar zijn.
Om de effecten meetbaar te maken, dienen de plannen voor het
beleidsterrein van de maatschappelijke opvang te worden uitgewerkt in
meetbare doelstellingen. Bepaal daarbij welke doelstellingen haalbaar
zijn en wanneer die moeten worden bereikt. Formuleer ook indicatoren,
samen met streefwaarden, die het mogelijk maken om te meten of de
doelstellingen worden behaald. Voer ook een nulmeting uit om de
beginsituatie te bepalen.
Bijvoorbeeld, een afname van het aantal huisuitzettingen is goed te
kwantificeren en te monitoren, maar "het benutten van de eigen kracht
van mensen en het in stelling brengen van het eigen netwerk" is te
weinig concreet om de beleidseffecten meetbaar te kunnen maken.
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Onderzoeksvraag 3: In welke mate heeft de gemeente de effecten die
de raad met zijn beleid met betrekking tot kwetsbaren en
maatschappelijke opvang voor ogen had, bereikt?
Gezien de algemeen geformuleerde ambities in de Visie en veranderagenda kunnen we geen conclusies trekken over de vraag in hoeverre de
beoogde effecten zijn bereikt. Niettemin constateren we op onderdelen
wel positieve resultaten die bijdragen aan de veranderopgaves die erop
zijn gericht dat iedereen in Assen zoveel mogelijk meedoet. Zo is het
aantal huisuitzettingen in het verzorgingsgebied Assen lager dan in de
omringende verzorgingsgebieden van de centrumgemeenten Emmen,
Groningen en Leeuwarden; ook maken minder mensen, na huisuitzetting
of detentie, voor overnachting gebruik van maatschappelijke opvang.
Verder constateren we dat in de afgelopen jaren meer hulpverlening
wordt geboden aan personen die uit huis worden gezet. Het aantal
geregistreerde daklozen neemt weliswaar toe, maar dit hangt in
belangrijke mate samen met de uitbreiding van opvangcapaciteit door
opening van twee nieuwe opvangvoorzieningen in 2011: de
Jongerenopvang in de Treubstraat en de daklozenopvang in Alteveer (in
2012 verhuisd naar de Daklozenopvang Maria in Campislaan). De
toename van het aantal daklozen laat zien dat er behoefte is aan
opvangplekken en dat meer mensen in Assen de weg weet te vinden
naar opvang en begeleiding.
Uit ons onderzoek blijkt dat de Daklozenopvang aan de Maria in
Campislaan in 2013 aan 153 personen geen opvang kon bieden, omdat
alle plekken bezet waren. In totaal 82 personen waren afkomstig uit het
verzorgingsgebied van de centrumgemeente Assen, waarvan 57 uit de
gemeente Assen. De Daklozenopvang heeft deze mensen verwezen naar
andere opvanginstellingen in en buiten de regio, maar het is niet bekend
of zij daadwerkelijk een opvangplek vinden. Aanvullend onderzoek kan
uitwijzen of deze mensen er in slagen op eigen kracht een slaapplek te
vinden in een opvangvoorziening of binnen het eigen netwerk van
familie, vrienden of kennissen, of buiten de boot vallen en daardoor
overnachten in de openlucht of in overdekte openbare ruimten.
Uit de gesprekken blijkt dat hulpverleners de indruk hebben dat de eigen
kracht van dakloze cliënten kan worden benut wanneer cliënten
voldoende gemotiveerd zijn om binnen hun mogelijkheden en talenten
hun leven weer in de hand te krijgen. Ook cliënten staan positief
tegenover het uitgangspunt om de eigen kracht van alle Assenaren te
benutten. We concluderen dat zowel hulpverleners als cliënten er naar
streven de eigen kracht van cliënten zoveel mogelijk te benutten. In het
verlengde hiervan nemen bewoners van de Daklozenopvang Maria in
Campislaan zoveel als mogelijk deel aan maatschappelijke- en sociale
activering via het project Havenkade. Diverse keren wordt opgemerkt dat
een goede definiëring van eigen kracht bij deze doelgroep belangrijk is
om te kunnen bepalen welke inzet nodig is om mensen hun eigen kracht
te laten (her)vinden.
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Volgens de Visie en veranderagenda moet het in stelling brengen van
het eigen netwerk voorop staan om de Assenaren zoveel mogelijk te
laten participeren. De meeste daklozen hebben geen netwerk van familie,
vrienden of kennissen meer. Als zij een netwerk hebben, dan zijn de
mensen in dat netwerk vaak niet of nauwelijks op de hoogte van hun
problemen. Het netwerk van daklozen bestaat vooral uit lotgenoten en
hulpverleners. Hulpverleners geven aan dat zij het belangrijk vinden dat
daklozen een netwerk hebben, maar ook dat het opbouwen of het
herstellen van een netwerk bij cliënten niet hun eerste prioriteit heeft.
We concluderen dat op dit punt de beoogde effecten van het beleid niet
zijn bereikt.
Volgens de daklozen die we hebben gesproken, kan de hulpverlening
worden verbeterd door een betere afstemming tussen de hulpverleners
van verschillende instellingen. Bovendien zou het goed zijn dat elke
dakloze één vaste contactpersoon krijgt die de zorg en begeleiding
coördineert. Dit gebeurt momenteel nog niet, maar past wel in het
streven van de gemeente Assen om kwetsbare mensen te laten
meedoen door de implementatie van "één huishouden, één leefplan, één
regisseur". Daarnaast zeggen hulpverleners dat de samenwerking tussen
professionele instellingen goed verloopt; de hulpverleners van
professionele instellingen en vrijwilligersorganisaties moeten beter op
de hoogte raken van elkaars werkzaamheden.
Een laatste aandachtpunt is de constatering dat corporaties onvoldoende
op de hoogte worden gesteld van de achtergronden van nieuwe
huurders die afkomstig zijn uit de maatschappelijke opvang. In bepaalde
situaties vormt onwetendheid van de woningbouwcorporatie het risico
dat bij eventuele problemen met deze huurder onvoldoende rekening
wordt gehouden met zijn of haar persoonlijke omstandigheden.
Onderzoeksvraag 4: Wat is de diversiteit van de doelgroep, past dit
binnen het beleid, en hoe?
Een belangrijk uitgangspunt in het gemeentelijke beleid is: in Assen valt
niemand buiten de boot. Iedere Assenaar moet een beroep kunnen doen
op opvang en begeleiding. Uit de Daklozenmonitor blijkt dat vooral
mannen gebruikmaken van de nachtopvang in de Kommarin en van de
Daklozenopvang Maria in Campislaan (ongeveer één vijfde is vrouw).
Vrijwel alle gebruikers zijn tussen de 23 en 54 jaar oud; ongeveer één op
de zeven is ouder dan 55 jaar. Verder blijkt dat de hulpverlening niet alle
personen van de doelgroep bereikt. Dit is inherent aan de doelgroep die
voor een belangrijk deel bestaat uit personen die zorg mijden. Niet
duidelijk is welke concrete doelstelling de gemeente Assen nastreeft ten
aanzien van hulpverlening aan de doelgroep van daklozen.
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We concluderen dat de voorzieningen in Assen kunnen worden
beschouwd als een vangnet voor iedereen die dat nodig heeft, ongeacht
herkomst of achtergrond. Een uitzondering vormen gezinnen die worden
verwezen naar bijvoorbeeld de crisisopvangvoorzieningen in Emmen en
Leek. Soms is het noodzakelijk om ouders en kinderen (tijdelijk) op
verschillende plaatsen op te vangen.
Onderzoeksvraag 5: Wat zijn de succes- en faalfactoren bij de
doelgroep bij het behalen van deze effecten?
Onderzoeksvraag 6: Wat zijn overige succes- en faalfactoren in de
begeleiding van de dak- en thuislozen?
Onderzoeksvragen 5 en 6 zijn aan elkaar gerelateerd en beantwoorden
we daarom in samenhang. Uit het onderzoek komen de volgende punten
naar voren die van belang zijn in de begeleiding van de doelgroep en
bijdragen aan het bereiken van de gewenste beleidseffecten. De punten
die in de diverse gesprekken zijn aangedragen, vatten we hier kort
samen.
Succesfactoren:
• Na de opening van nieuwe nachtopvangvoorzieningen is het aantal
personen dat in deze voorzieningen overnacht gegroeid. Dit stelt de
hulpverlening in staat om aan meer daklozen zorg en begeleiding te
bieden.
• Daklozen hebben belang bij één vast contactpersoon die de
hulpverlening coördineert. Deze en andere hulpverleners luisteren
écht naar de dakloze cliënten.
• De hulp in de eerste periode van dakloosheid is vooral gericht op
praktische zaken, zoals bed-bad-brood.
• Ook na uitstroom uit de maatschappelijke opvang wordt blijvende
begeleiding gegeven om terugval te voorkomen.
• Bij mensen die enkel ambulant worden begeleid, nadat alle praktische
zaken zijn geregeld, voorkomt regelmatig contact met hulpverleners
terugval in hun vroegere gewoonten en eventuele verslaving.
• Hulpverlening zet daadwerkelijk in op het benutten van de eigen
kracht van daklozen. Voorwaarde is wel dat dakloze cliënten
voldoende zijn gemotiveerd om weer grip te krijgen op hun eigen
leven.
• De medewerkers van de verschillende professionele instellingen zijn
goed op hoogte van elkaars taken en werkzaamheden en de
samenwerking tussen de medewerkers verloopt over het algemeen
goed, maar kan verder worden verbeterd door een betere
afstemming van werkzaamheden.
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Faalfactoren:
• Veel (ex)daklozen weten niet waar ze terecht kunnen voor hulp en
welke hulp ze konden krijgen, waardoor te laat hulp wordt geboden.
• Schaamte voor de situatie en persoonlijke problemen leidt ertoe dat
mensen geen of te laat hulp zoeken en accepteren.
• De uitstroom uit de opvang wordt belemmerd door een tekort aan
woonruimte voor ex-daklozen.
• Een schuldenlast bemoeilijkt het vinden van nieuwe woonruimte.
• In de bestaande opvangvoorzieningen in Assen is geen plek voor
gezinnen. De voorzieningen spannen zich in om elders opvang voor
gezinnen te vinden, maar soms is het noodzakelijk om ouders en
kinderen (tijdelijk) op verschillende plaatsen op te vangen.
• De Daklozenopvang aan de Maria in Campislaan moet regelmatig
mensen weigeren en verwijzen naar andere opvangvoorzieningen,
omdat alle opvangplaatsen bezet zijn.
• Medewerkers van professionele instellingen en vrijwilligersorganisaties zijn onvoldoende op de hoogte van elkaars
werkzaamheden; de samenwerking tussen professionele instellingen
en vrijwilligersorganisaties dient te worden verstevigd.
• Wanneer mensen uitstromen uit de maatschappelijke opvang, wordt
de corporatie onvoldoende geïnformeerd over de achtergronden van
deze nieuwe huurders. Hierdoor ontstaat het risico dat bij eventuele
problemen onvoldoende rekening wordt gehouden met de
persoonlijke omstandigheden van deze nieuwe huurder.
Zoals eerder opgemerkt, staat het algemene karakter van de Visie en
veranderagenda het presenteren van succes- en faalfactoren in de weg.
Dat geldt bijvoorbeeld voor de volgende factoren:
•
•
•
•

De sobere inrichting van de nachtopvang en de gedeelde kamers
werpen een drempel op voor een verblijf in de opvang.
Een gedeelte van de dag is er geen dag- of nachtopvang geopend.
In de gemeente Assen bestaat geen gebruiksruimte waar verslaafden
op een rustige en veilige plek (hard)drugs kunnen gebruiken.
Een groot gedeelte van de bezoekers van de inloop komt zo goed als
dagelijks naar de inloop en is in het bezit van zelfstandige
woonruimte. Ze bezoeken de inloop voor het goedkope eten, de
warmte en voor het opdoen en onderhouden van sociale contacten.

Aanbevelingen
Op grond van de beantwoording van de onderzoeksvragen komen we tot
de volgende aanbeveling(en):
•

Om de gewenste effecten van het beleid met betrekking tot de
maatschappelijke opvang meetbaar te maken, moet het beleid
worden geconcretiseerd in meetbare doelstellingen. Beschrijf welke
haalbare resultaten moeten worden bereikt. Formuleer indicatoren,
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•

•

•

•

•
•

•

•

samen met streefwaarden, die het mogelijk maken te meten of de
doelstellingen worden gehaald. Voer ook een nulmeting uit.
Maak beleid ten aanzien van de opvang van gezinnen in Assen. Maak
tevens beleid ten aanzien van mensen die na een relatiebreuk dakloos
worden en enkel een huisvestingsprobleem hebben.
Bepaal of mensen voor wie geen plek is in de opvang erin slagen om
op eigen kracht elders een slaapplek te vinden. Stel vast of de
gevonden slaapplekken passen binnen het beleid.
Maak beleid ten aanzien van de inrichting van de nachtopvang, de
openingstijden van de dag- en nachtopvang, een eventuele
gebruiksruimte en de doelgroep van de inloop.
Verstevig de samenwerking tussen met name de professionele
instellingen en de vrijwilligersorganisaties, zodat de medewerkers
goed op de hoogte zijn van elkaars werkzaamheden.
Zorg dat daklozen één vaste contactpersoon krijgen die de zorg en de
begeleiding aan de daklozen coördineert.
De ondersteuning bij het opbouwen of het herstellen van een netwerk
moet in de hulpverlening aan daklozen meer aandacht en tijd krijgen.
Benut daarbij ook het project Havenkade dat maatschappelijke en
sociale activering biedt aan de doelgroep.
Verbeter de informatieoverdracht tussen maatschappelijke opvangvoorzieningen en woningbouwcorporaties, zodat corporaties op de
hoogte zijn van de persoonlijke situatie van de huurders. Bied
woonbegeleiding aan de huurders die vanuit de maatschappelijke
opvang komen.
Verbeter uitstroommogelijkheden door het beschikbaar stellen van
voldoende woonruimte en het aanbieden van adequate schuldhulpverlening.
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1. Inleiding
De gemeente Assen is één van de 43 centrumgemeenten voor
maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, OGGz en verslavingsbeleid
in Nederland. Als centrumgemeente is Assen verantwoordelijk voor het
realiseren van voorzieningen binnen deze verschillende vormen van
maatschappelijke opvang.
De Rekenkamercommissie heeft de afdeling Onderzoek en Statistiek van
de gemeente Groningen gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de
voorzieningen voor dakloze en thuisloze volwassenen. Het onderzoek
richt zich voornamelijk op de Kommarin, de Daklozenopvang van het
Leger des Heils aan de Maria in Campislaan, het Daklozenteam Assen
(Data-team) en het project Havenkade.
Onderzoeksvragen
In het onderzoek staan de volgende vragen centraal:
•

•
•

•
•
•

Wat zijn de effecten die de raad met zijn beleid met betrekking tot
kwetsbare mensen en maatschappelijke opvang voor daklozen
volwassenen heeft beoogd?
In hoeverre zijn deze effecten meetbaar en hoe zijn ze zo goed
mogelijk meetbaar te maken?
In welke mate heeft de gemeente de effecten die de raad met zijn
beleid met betrekking tot kwetsbaren en maatschappelijke opvang
voor ogen had, bereikt?
Wat is de diversiteit van de doelgroep, past dit binnen het beleid, en
hoe?
Wat zijn de succes- en faalfactoren bij de doelgroep bij het behalen
van deze effecten?
Wat zijn overige succes- en faalfactoren in de begeleiding van de daken thuislozen?

Onderzoeksopzet
Voor dit onderzoek hebben we zowel kwalitatief als kwantitatief
onderzoek uitgevoerd. We hebben open gesprekken gehouden en zijn
ingegaan op de verhalen, meningen en ervaringen die de cliënten,
begeleiders en sleutelfiguren naar voren hebben gebracht.
Kwalitatief onderzoek
We hebben allereerst een gesprek gevoerd met enkele raadsleden van
verschillende fracties om te horen wat de raad wenst te bereiken met het
vastgestelde beleid. Vervolgens hebben we achttien gesprekken gevoerd
met volwassenen die gebruikmaken van de maatschappelijke opvang of
begeleiding in Assen. We hebben een aantal cliënten van het Data-team
gesproken. Andere cliënten die we hebben gesproken verblijven aan de
Maria in Campislaan, bezoeken de inloop aan de Kommarin of maken

9

Effectiviteit maatschappelijke opvang Assen

gebruik van de nachtopvang. Ook hebben we in groepsgesprekken
gesproken met hulpverleners van het Data-team, de nachtopvang, de
inloop van de Kommarin en de opvang van het Leger des Heils aan de
Maria in Campislaan. We hebben geprobeerd om mensen vanuit het
netwerk van de (ex)daklozen te spreken, maar dit bleek om diverse
redenen erg lastig te zijn. Daarom is in het gesprek met hulpverlener van
het DATA-team ingegaan op het netwerk van de (ex)daklozen.
Vervolgens hebben we een groepsgesprek gevoerd met sleutelfiguren
vanuit het werkveld. Tot slot hebben we in een panelgesprek de
voorlopige resultaten besproken met medewerkers, sleutelfiguren en de
daklozen. We hebben voor deze bijeenkomst alle personen uitgenodigd
die aan het onderzoek hebben meegewerkt.
Kwantitatief onderzoek
O&S Groningen voert voor Assen de Daklozenmonitor uit. Ook voor de
centrumgemeenten Emmen, Groningen en Leeuwarden voeren we een
Daklozenmonitor uit. De Daklozenmonitor bouwen we op door
registratiegegevens van personen te koppelen. Op dit moment hebben
we inzicht in de groep daklozen in de periode 2006-2012 en hebben we
over deze periode gegevens van meerdere instellingen verzameld en
gekoppeld. We hebben voor dit onderzoek gebruik gemaakt van de
gegevens vanuit de Daklozenmonitor Assen.
Opbouw van het rapport
Na deze inleiding, beschrijven we in hoofdstuk 2 het onderzoek. In
paragraaf 2.1 beschrijven we het huidige maatschappelijke opvangbeleid
van de gemeente Assen en de effecten die de raad voor ogen heeft met
het vastgestelde beleid. Daarna volgt in paragraaf 2.2 een beschrijving
van de voorzieningen voor volwassen daklozen waarover in dit rapport
wordt geschreven. In paragraaf 2.3 presenteren we een kwantitatieve
beschrijving presenteren van de gebruikers van de verschillende
voorzieningen. Het hoofdstuk sluit af met een paragraaf de uitkomsten
weergeven van het kwalitatieve onderzoek. In het laatste hoofdstuk 3
beschrijven we onze conclusies aan de hand van de onderzoeksvragen,
gevolgd door de aanbevelingen.
Een uitgebreide rapportage van het kwalitatieve onderzoek wordt
aangeboden via de website van de Rekenkamercommissie Assen2:
www.assen.nl/Raad_en_college/Rekenkamercommissie

2

Ook opvraagbaar bij de onderzoekers via info@os.groningen.nl
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2. Maatschappelijke opvang Assen
In dit hoofdstuk besteden we in paragraaf 2.1 aandacht aan het huidige
beleid van de gemeente Assen op het gebied van opvang en begeleiding
van daklozen. In paragraaf 2.2 beschrijven we de meest relevante
voorzieningen: de beide nachtopvangvoorzieningen, de inloop, het Datateam en project Havenkade. In paragraaf 2.3 doen we verslag van het
kwantitatieve onderzoek. Tot slot doen we in paragraaf 2.4 verslag van
het kwalitatieve onderzoek.

2.1 Beleid van de gemeente Assen
We hebben voor het huidige onderzoek een overzicht gemaakt van de
verschillende beleidsnota’s op dit terrein. Een overzicht is terug te
vinden in Bijlage 1. We richten ons in deze paragraaf op de meest
recente nota, de Visie en veranderagenda Zorg en Welzijn 2012-20163
waarmee de gemeenteraad eind 2011 instemde. De visie "In Assen kun je
op elkaar bouwen" is vertaald in een veranderagenda met vijf
veranderopgaves die erop zijn gericht dat iedereen in Assen zoveel
mogelijk meedoet: Assenaren voor elkaar, oog voor jeugd, eigen kracht
voorop, ook kwetsbare mensen doen mee, en gezonde leefstijl. Om de
opgave "Kwetsbare mensen doen mee" te realiseren, wordt de inzet
verwacht van iedereen: kwetsbare Assenaren en hun sociale omgeving,
inclusief vrijwilligers en mantelzorgers. De eigen kracht van mensen en
het in stelling brengen van het eigen netwerk staat voorop. Op alle
leefgebieden is de inzet van professionals nodig, niet alleen vanuit zorg,
maar ook vanuit welzijn, wonen, werk en inkomen, mobiliteit en
veiligheid.
Een belangrijk uitgangspunt is ook: in Assen valt niemand buiten de
boot. De gemeente Assen is één van de 43 centrumgemeenten voor
maatschappelijke opvang, vrouwenopvang4, OGGz en verslavingsbeleid
in Nederland. De gemeente Assen is als centrumgemeente onder meer
verantwoordelijk voor het realiseren van voorzieningen voor deze
verschillende vormen van maatschappelijke opvang. Dat betekent dat de
gemeente Assen moet zorgen voor een aanbod van tijdelijk onderdak,
begeleiding, informatie en advies. Hierbij zoekt de gemeente de
samenwerking met de directe omgeving van de mensen die het niet
alleen kunnen en met een sterk en een professioneel of vrijwillig
netwerk. Deze (vrijwillige) professionals vullen met hun zorg aan op de
zorg van de directe omgeving.

3

Visie op Zorg en Welzijn 2012-2016. Gemeente Assen.
Voor het beleid op het gebied van vrouwenopvang en de bestrijding van geweld in
afhankelijkheidsrelaties in de hele provincie Drenthe is gemeente Emmen de
centrumgemeente. Gemeente Emmen is ook centrumgemeente voor maatschappelijke
opvang, OGGz en verslavingszorg in de gemeenten Emmen, Borger-Odoorn en Coevorden.

4
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Een belangrijk element is de zelfredzaamheid en de participatie van de
inwoners van Assen. Volgens de Visie en veranderagenda staat ook bij
daklozen de eigen kracht en het in stelling brengen van het eigen
netwerk voorop. Het wordt als volgt geformuleerd: “De gemeente laat
kwetsbare mensen hun eigen kracht ontdekken en aansluiting vinden bij
netwerken. Zo hebben zij op den duur minder professionele ondersteuning nodig. Zij voegen in op de samenleving en komen ook dichter
bij werk. Als ondersteuning nodig is en blijft, dan wordt dit gewoon
geregeld. In Assen valt niemand buiten de boot."
Daarnaast wordt ingezet op de samenwerking en het initiatief van
maatschappelijke instellingen om dit mogelijk te maken. Het vraagt een
nieuwe rolverdeling tussen overheid, burger en maatschappelijke
organisaties, waarbij de gemeente een meer faciliterende, procesmatige
en verbindende rol heeft, en een minder uitvoerende rol op zich zal
nemen. Om kwetsbare mensen mee te laten doen, worden de volgende
acties ingezet:
• Communicatie voor en door kwetsbare mensen. Assenaren hebben
een beter beeld van kwetsbare mensen en de manier waarop zij aan
de samenleving kunnen meedoen.
• Eén huishouden, één leefplan, één regisseur. Ketenpartners maken
afspraken over een brede intake en gaan experimenteren met één
leefplan per huishouden.
• Gebiedsgebonden team. Een experiment moet uitwijzen of het aantal
stedelijke teams verminderd kan worden.
• Stabiele financiële situatie. Een stabiele financiële situatie voorkomt
allerlei problemen. De gemeente maakt afspraken met professionele
en vrijwilligersorganisaties over ondersteuning.
• Dagbesteding en werken en leren. Slimme combinaties van
voorzieningen voor inloop, dagbesteding en werkondersteuning
dragen bij aan het leefplan voor kwetsbare Assenaren.
• Integraal werken. Partners in uitvoering komen tot een integrale
werkwijze waar hun cliënten optimaal van profiteren. De schotten
worden hiervoor in kaart gebracht.
• Oog voor maatschappelijke opvang. Uitvoerende partners brengen de
gevolgen van de decentralisatie van de AWBZ in beeld voor de
maatschappelijke opvang. Zij geven daarbij aan wat nodig is om
cliënten het perspectief te bieden op 'gewoon' wonen.
• Verantwoorden vanuit vertrouwen. Kwetsbare mensen staan centraal.
Partners in de uitvoering kijken hoe zij kunnen verantwoorden op
resultaat met zo min mogelijk bureaucratie.
De Visie en veranderagenda is een visiedocument met algemeen
geformuleerde ambities op het brede terrein van zorg en welzijn, nog
zonder concrete uitwerking de beoogde effecten op het deelterrein van
de maatschappelijke opvang. Deze constatering is ook gedaan in het
groepsgesprek met raadsleden van verschillende fracties waarin is
gesproken over het maatschappelijke opvangbeleid.
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De gemeente Assen wil in 2014 het beleid met betrekking tot de
doelgroep van de maatschappelijke opvang concretiseren. Dat zal de
gemeente doen in overleg met de uitvoerende instellingen in de keten.

2.2 Voorzieningen voor volwassenen in Assen
In dit hoofdstuk beschrijven we de beide nachtopvangvoorzieningen
voor volwassenen, de inloop in de Kommarin, de ambulante begeleiding
van het Data-team en het project Havenkade. Bijlage 2 bevat een
beschrijving van de overige voorzieningen en vormen van hulpverlening
waarvan (ex)daklozen in Assen gebruik kunnen maken.
Nachtopvang Kommarin
Naast dagopvang en begeleiding biedt de Kommarin (een samenwerkingsverband van Promens Care en VNN) ook de mogelijkheid van
nachtopvang. Er is plaats voor overnachting van maximaal zes personen:
er is een kamer met twee bedden voor vrouwen en een kamer met vier
bedden bestemd voor mannen. De openingstijden zijn van 21:00 tot 9:00
uur. Een overnachting kost € 4,= (tijdens de winterregeling gratis).
Tijdens de openingstijden is een nachtwacht aanwezig en de
slaapruimtes worden afgesloten. Cliënten moeten zich eerst telefonisch
aanmelden via het Data-team.
Daklozenopvang Maria in Campislaan
In januari 2012 is de opvang Alteveer (Leger des Heils) voor volwassen
daklozen (maximaal 6 plaatsen) verhuisd naar de Daklozenopvang Maria
in Campislaan. In de opvang worden twaalf tot maximaal veertien
bedden gefinancierd uit gemeentelijke middelen en de overige bedden
(in de beschermd wonen vleugel) zijn bestemd voor personen van wie
het verblijf wordt gefinancierd uit de AWBZ (zie ook bijlage 2). De
opvang biedt 24-uurs opvang. In beginsel is de duur van de opvang niet
meer dan zes maanden, in uitzonderingsgevallen maximaal twaalf
maanden. De cliënt kan tot rust komen in de opvangvoorziening en de
professionele begeleiding achterhaalt welke beperkingen de cliënt heeft.
Op basis hiervan wordt een begeleidingsplan opgesteld dat er toe moet
leiden dat een cliënt óf zelfstandig gaat wonen, al dan niet met
ambulante woonbegeleiding, óf geïndiceerd wordt voor een AWBZgefinancierde vorm van beschermd wonen.
De inloop in de Kommarin en het Data-team
De Kommarin is er voor iedereen die dak- en thuisloos is, maar ook voor
mensen die behoefte hebben aan sociaal contact of ondersteuning bij
problemen. Het betreft zowel verslaafden, als cliënten met psychiatrische
problemen. Vaak is er sprake van een combinatie van problemen, de
zogenaamde dubbele diagnose. Bezoekers kunnen er gratis koffie en
thee krijgen en tegen een kleine vergoeding tosti’s kopen. Ook kunnen
bezoekers tv-kijken, naar de radio luisteren, de krant lezen of een
spelletje doen. De inloop is dagelijks geopend van 10:00 tot 15:00 uur;
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tijdens de openingstijden zijn altijd hulpverleners aanwezig. Bij vorst
geldt een winterregeling waarbij de inloop ruimere openingstijden kent.
De medewerkers van het Daklozenteam Assen (Data-team) bieden zowel
in de Kommarin als aan huis ambulante begeleiding die zich met name
richt op ondersteuning van cliënten bij geldzaken, administratie en
huisvestingsvragen. Het team is er voor mensen die om uiteenlopende
redenen dak of thuisloos zijn geraakt of dreigen te geraken, vaak
schulden en soms een verslavingsproblematiek hebben. Ook kan er
sprake zijn van psychiatrische en/of psychologische problemen . Door
het leveren van bemoeizorg en het uitvoeren van zorgbemiddeling wordt
aan deze moeilijk te bereiken doelgroep zorg geboden. Vaak meldt de
cliënt zich zelf, maar het Data-team kan ook cliënten opzoeken op
aandragen van woningcorporaties, maatschappelijk werk, politie,
gemeenten, familie en buren. Het team biedt onder meer aan: een
postadres, woonbegeleiding, begeleiding bij de contacten met instanties
en toeleiding naar reguliere hulpverlening.
Sociale activering en dagbesteding
WerkPro5 biedt individuele arbeidstoeleiding die erop is gericht dat
cliënten deel kunnen uitmaken van de reguliere arbeidsmarkt. Cliënten
met langdurige werkloosheid- en verslavingsproblematiek of zonder
zinvolle daginvulling kunnen deelnemen aan het project Havenkade. Het
doel van dit project is maatschappelijke- en sociale activering en bestaat
uit een combinatie van werken, leren en vorming. Havenkade biedt
cliënten onder andere de mogelijkheid de eerste stappen te zetten naar
scholing en werk. Cliënten leren onder begeleiding van werkbegeleiders
vaktechnische- en sociale basisvaardigheden, samenwerken en
zelfstandig werken, afspraken na te komen en ritme en structuur aan te
brengen in hun leven.

2.3 Omvang en samenstelling van de doelgroep
Voor het kwantitatieve onderzoek hebben we gebruikgemaakt van de
Daklozenmonitor Assen. Deze monitor voert O&S Groningen sinds 2006
uit en levert onder meer inzicht in de omvang en de kenmerken van de
groep geregistreerde feitelijk en residentieel daklozen in het verzorgingsgebied van centrumgemeente Assen (zie bijlage 3 voor definities en
aanvullend cijfermateriaal). In dit hoofdstuk richten we ons op een
beschrijving van de eerder genoemde opvangvoorzieningen voor
volwassenen in Assen. Om een volledig beeld te schetsen van het
gebruik van maatschappelijke nachtopvangvoorzieningen besteden we
in deze paragraaf ook aandacht aan de jongerenopvang.
De Daklozenmonitor Assen biedt inzicht in de populatie geregistreerde
daklozen die in het verzorgingsgebied van centrumgemeente Assen
5

In juli 2012 zijn VNN en WerkPro een duurzame samenwerking aangegaan toen de
afdeling Werken (waaronder ook de Havenkade) van VNN is overgedragen aan WerkPro.
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gebruikmaken van de voorzieningen voor maatschappelijke opvang6. Een
telling van het aantal daklozen is mogelijk als deze personen als zodanig
bekend zijn en worden geregistreerd. Tot de feitelijk daklozen rekenen
we alle personen die in een kalenderjaar ten minste eenmaal
gebruikmaken van een voorziening voor kortdurend verblijf en/of -voor
zover bekend- buiten slapen. Alle personen die gebruikmaken van een
voorziening voor langdurende opvang, beschouwen we als residentieel
daklozen. Zie voor definities bijlage 3.
In tabel 3.1 beschrijven we het gebruik van de voorzieningen. Omdat
iemand in een kalenderjaar gebruik kan maken van meerdere opvangvoorzieningen, is het totaal aantal unieke daklozen in de tabel lager dan
de som van het aantal feitelijk en residentieel daklozen. Om een goed
beeld te geven van de totale groep geregistreerde daklozen in Assen
hebben we in deze tabel ook het aantal gebruikers van de
jongerenopvang opgenomen.
Tabel 3.1

Aantal personen dat gebruikmaakt van opvangvoorzieningen in de
periode 2006-2012

Aantal unieke personen

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

67

62

78

75

74

83

77

-

-

-

-

-

20

24
36

Feitelijk daklozen:
Nachtopvang Kommarin
Passenten jongerenopvang1
Residentieel daklozen:
Daklozenopvang2

-

-

-

-

-

17

Opvang Noordenveld3

7

6

2

1

-

-

-

Jongerenopvang1

5

9

6

7

7

33

41

Noten: 1 In april 2011 is een nieuwe Jongerenopvang in gebruik genomen in Assen; 2 De opvang is in
2011 tijdelijk gehuisvest in Alteveer, en is in januari 2012 verhuisd naar de Daklozenopvang Maria in
Campislaan in Assen; 3 De opvang in Noordenveld is in juli 2009 gesloten.

Het aantal feitelijk daklozen dat gebruikmaakt van de nachtopvang
Kommarin neemt toe van 67 in 2006 tot 83 in 2011; in 2012 daalt het
aantal gebruikers van de nachtopvang licht tot 77. In 2012 waren in 23
van 366 nachten (8%) alle zes bedden bezet.
In 2011 hebben in totaal 17 daklozen gebruikgemaakt van de daklozenopvang in Alteveer. Deze opvang is in januari 2012 verhuisd naar de
Daklozenopvang Maria in Campislaan, waar in dat jaar in totaal 36
daklozen hebben overnacht op basis van gemeentelijke financiering. In
2012 was de opvang steeds volledig bezet.

6

De laatste publicatie van de Daklozenmonitor Assen bevat de gegevens over daklozen in
de periode 2006-2012; de overige gegevens zoals huisuitzettingen, ambulante
(woon)begeleiding en hulpverlening beslaan de periode 2006-2011.
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De gebruikers van de volwassenenopvang
In tabel 3.2 beschrijven we de achtergrondkenmerken van de gebruikers
van de beide opvangvoorzieningen voor volwassen: de nachtopvang en
de Daklozenopvang Maria in Campislaan. In totaal gaat het hierbij in
2011 om 95 personen en in 2012 om 104 personen. In de tabel beperken
we ons tot 2012.
Tabel 3.2

Achtergrondkenmerken van daklozen die in 2012 gebruikmaken van de
nachtopvang in de Kommarin en de Daklozenopvang Maria in Campislaan
Nachtopvang
Daklozenopvang
Sekse / leeftijd1
Kommarin
M. in Campislaan
Man2

61

79%

28

78%

Vrouw

15

20%

8

22%

18 t/m 22 jaar

1

1%

0

0%

23 t/m 34 jaar

16

21%

10

28%

35 t/m 44 jaar

11

14%

7

19%

45 t/m 54 jaar

33

43%

15

42%

55 jaar of ouder

13

17%

4

11%

Noten: 1 De leeftijd van de persoon is berekend op de dag van de eerste overnachting; door
afronding tellen de afzonderlijke percentages soms niet op tot 100 procent; 2 Van één
gebruiker van de nachtopvang is geen sekse bekend.

Uit de tabel blijkt dat voornamelijk mannen overnachten in de beide
opvangvoorzieningen voor volwassenen; ongeveer een kwart van de
gebruikers is vrouw. De meeste gebruikers (ruim twee vijfde) zijn tussen
de 45 en 54 jaar oud.
In tabel 3.3 geven we weer hoeveel personen in de periode 2006-2012
instroomt in de nachtopvang en de Daklozenopvang Maria in
Campislaan. De datum waarop iemand voor het eerst overnacht in één
van beide voorzieningen bepaald het jaar waarin iemand instroomt. In
2012 overnachten 53 personen voor het eerst in de nachtopvang. De
instroom in de Daklozenopvang bedroeg 31 personen. De totale instroom
bestond uit 74 personen.
Tabel 3.3

Aantal personen dat instroomt in de Nachtopvang en de Daklozenopvang
Maria in Campislaan in de periode 2006-2012

Aantal unieke personen

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Nachtopvang Kommarin

67

41

62

52

50

49

53

-

-

-

-

-

17

31

67

41

62

52

50

61

74

Daklozenopvang1
Totaal aantal unieke personen

Noot: Sommige personen maken in een kalenderjaar gebruik van beide opvangvoorzieningen, waardoor het
totaal aantal unieke personen lager is dan de som van het aantal gebruikers van beide voorzieningen
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Herkomst
De Daklozenmonitor biedt inzicht in het aantal personen dat na huisuitzetting of na detentie gebruikmaakt van maatschappelijke opvang.
Ook beschrijvingen we pendeling van daklozen tussen de verzorgingsgebieden van de vier noordelijke centrumgemeenten.
Huisuitzettingen
Voor de Daklozenmonitor worden de gegevens van huisuitzettingen
verwerkt die in het verzorgingsgebied Assen (n.b. in totaal negen
gemeenten) worden uitgevoerd door de zeven grootste woningcorporaties. In de laatste jaren is het aantal huisuitzettingen in
verhouding tot het aantal corporatiewoningen in het verzorgingsgebied
Assen lager dan in de aangrenzende verzorgingsgebieden van Emmen,
Friesland en Groningen. Per duizend verhuurde woningen vinden in
20117 2,5 huisuitzettingen plaats; het betrof in totaal 82 huisuitzettingen
in 2011. Van alle personen die uit huis worden gezet, maakt 3% binnen
één jaar na uitzetting voor overnachting gebruik van maatschappelijke
opvang in Assen. In Groningen bedraagt dit percentage 12% en in
Friesland 6%.
De Daklozenmonitor Assen bevat geen gegevens over uitzettingen uit
particuliere huurwoningen of gedwongen verkoop van koopwoningen.
Ook het huisverlaten vanwege relatieproblemen of conflicten met
ouders/verzorgers kan niet in beeld worden gebracht, terwijl dit in ruim
de helft van de gevallen een reden voor dakloosheid is (zie de OGGZ
Veldmonitor Utrecht8).
Op het moment van huisuitzetting onderhouden vooral de GKB Drenthe
(schuldhulp), VNN (verslavingszorg) en de meldpunten OGGz contact
met de betreffende personen. Van alle personen die in 2007 uit huis zijn
gezet, is 22% al voor huisuitzetting gestart met een of meer vormen van
hulpverlening. In 2011 loopt het aantal hulpverleningscontacten van de
personen die uit huis zijn gezet op tot 53%.
Detentie
In 20117 komen 108 gedetineerden uit detentie. Deze ex-gedetineerden
zijn afkomstig uit de gemeente Assen. Het Veiligheidshuis Assen biedt
daarom nazorg aan deze personen om zo een bijdrage te leveren aan het
vergroten van re-integratiekansen voor ex-gedetineerden op de
leefgebieden identiteitsbewijs, huisvesting, inkomen, schulden en zorg.
We hebben vastgesteld dat in 2011 zes ex-gedetineerden (5%) binnen
een maand overnacht in een nachtopvangvoorziening in Assen.

7

De laatste publicatie van de Daklozenmonitor Assen bevat gegevens over huisuitzettingen,
nazorg door het Veiligheidshuis Assen aan ex-gedetineerden, ambulante (woon)begeleiding
en hulpverlening in de periode 2006-2011.
8
OGGZ Veldmonitor Utrecht, Jaarrapport 2011: Stand van zaken uitvoering Plan van
Aanpak Maatschappelijke Opvang in Utrecht (2012). GG&GD, Gemeente Utrecht.
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In Groningen (14%) en Friesland (13%) maken aanzienlijk meer exgedetineerden binnen 30 dagen na detentie gebruik van de nachtopvang.
Pendeling
De Daklozenmonitoren die O&S uitvoert, geven zicht op het pendelen
van daklozen tussen de maatschappelijke nachtopvangvoorzieningen in
Drenthe, Groningen en Friesland. Daklozen uit de regio Assen blijken
vooral te pendelen tussen voorzieningen in de regio's Assen en Emmen.
Er vindt meer pendeling plaats van de regio Emmen naar Assen dan
omgekeerd.
Het pendelen tussen de nachtopvang voorzieningen in de regio Assen en
Emmen zien we groeien na 2010. Het ligt voor de hand om te
veronderstellen dat deze toename samenhangt met de opening van de
Daklozenopvang in Alteveer in 2011 (6 plaatsen) die in 2012 verhuisde
naar de Daklozenopvang Maria in Campislaan (maximaal 14 plaatsen) en
de opening van de Jongerenopvang (12 plaatsen).
Blijkbaar heeft de opening van deze nieuwe voorzieningen geleid tot een
toeloop van daklozen uit andere regio's. Dit kunnen ook personen zijn
die terugkeren in Assen na een verblijf in een opvang buiten de regio
Assen. Zo werd in de Daklozenmonitor 2010 vastgesteld dat in 2010 in
totaal 43 inwoners uit de gemeenten Assen, Meppel en Hoogeveen in
een maatschappelijke opvangvoorziening hebben overnacht buiten de
regio Assen (n.b. in Groningen of in de regio Emmen).
Hulpverleningscontacten van gebruikers volwassenenopvang
Van alle personen die in 2012 instromen in de opvangvoorzieningen zijn
we nagegaan of zij met de volgende vormen van hulpverlening zijn
gestart voor of na9 instroom: ambulante begeleiding door het Data-team,
schuldhulpverlening door GKB Drenthe en verslavingszorg door VNN.
Ook zijn we nagegaan of ze zijn aangemeld bij een OGGz meldpunt.
Tabel 3.4

Hulpverleningscontacten met VNN, Data-team en OGGz van daklozen die in
2012 gebruikmaken van de nachtopvang in de Kommarin en de
Daklozenopvang Maria in Campislaan
Nachtopvang
Daklozenopvang
Kenmerken
Kommarin
M. in Campislaan
Data-team

24

45%

12

39%

5

9%

6

19%

OGGz

13

24%

7

23%

VNN

20

38%

15

48%

GKB Drenthe

Noot: De instroom in 2012 betrof 53 personen in de nachtopvang en 31 personen in de
Daklozenopvang Maria in Campislaan.

9

Het betreft start van hulpverlening tot uiterlijk 2012, want de Daklozenmonitor bevat
momenteel gegevens over de periode 2006-2012. GGZ Drenthe werkt niet mee aan de
Daklozenmonitor.
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Uit tabel 3.4 blijkt dat ongeveer veertig tot vijftig procent van de
personen die in 2012 dakloos worden contact heeft met het Data-team
en/of VNN. Bijna een kwart van de ingestroomde daklozen is gemeld bij
een OGGz meldpunt; GKB Drenthe biedt schuldhulpverlening aan 9%
van de daklozen die in 2012 instromen in de nachtopvang en aan 19%
van de ingestroomde daklozen van de Daklozenopvang Maria in
Campislaan. Vrijwel geen van de daklozen die in 2012 instroomt in de
beide opvangvoorzieningen ontvangt ambulante woonbegeleiding (2
daklozen, 6%).
Ambulante begeleiding Data-team
Van alle personen die in de periode 2006-2012 begeleiding kregen van
het Data-team, maakt 68% voor overnachting geen gebruikmaak van de
opvangvoorzieningen in Assen. Deze personen wonen mogelijk
zelfstandig, maar kunnen ook overnachten bij bijvoorbeeld vrienden of
kennissen, of in de openlucht en in overdekte openbare ruimten. Over
deze laatste groepen bevat de Daklozenmonitor Assen geen gegevens.
Het aantal personen dat door het Data-team wordt begeleid varieert in
de periode 2006-2012 tussen minimaal 105 in 2007 en maximaal 144 in
2009. In 2012 krijgen 122 personen een vorm van ambulante begeleiding
van het Data-team. Driekwart van de mensen die in 2012 begeleiding
krijgen van het Data-team is man (n.b. 89 mannen en 33 vrouwen); 88%
is tussen de 23 en 54 jaar oud, terwijl 12% van deze groep 55 jaar of
ouder is.
Van de 122 personen die in 2012 ambulante begeleiding krijgen van het
Data-team zijn 89 in dat jaar gestart met ambulante begeleiding (n.b. de
rest start voor 2012). Van deze groep van 89 personen kunnen we
vaststellen dat 31% schuldhulp-verlening krijgt van GKB Drenthe, 30%
verslavingszorg bij VNN en 24% gemeld is bij een OGGz meldpunt.
Sociale activering en dagbesteding
WerkPro biedt in samenwerking met VNN10 individuele arbeidstoeleiding
die erop is gericht dat cliënten weer deel kunnen uitmaken van de
reguliere arbeidsmarkt. Cliënten met een langdurige werkloosheids- en
verslavingsproblematiek of zonder zinvolle daginvulling, kunnen
deelnemen aan een groepsmatig werkproject aan de Havenkade. Het
doel van het project is maatschappelijke en sociale activering.
Havenkade biedt in Assen aan daklozen en verslaafden een zinvolle
dagbesteding door laagdrempelige arbeidsmatige activiteiten. Het aantal
deelnemers neemt toe van 65 personen in 2008 tot 101 in 2012. De groep
deelnemers in 2012 bestaat voornamelijk uit mannen (88%); daarnaast is
88% van de 101 personen tussen de 23 en 54 jaar oud, terwijl 8% van de
deelnemers 55 jaar of ouder is. In totaal 81 deelnemers aan het project

10

In juli 2012 zijn VNN en WerkPro een duurzame samenwerking aangegaan nadat de
afdeling Werken (waaronder ook de Havenkade) van VNN is overgedragen aan WerkPro.
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Havenkade (38%) hebben in de periode 2006-2012 overnacht in een
nachtopvangvoorziening.
Bezoek inloopvoorzieningen
In de Daklozenmonitor Assen zijn nog geen gegevens opgenomen van
de inloop in de Kommarin en de Inloop van de Kerken. Wel kunnen we
op basis van de jaarrapportage van de Kommarin de bezoekersgroep
van de inloop in de Kommarin beschrijven. In 2012 bezochten 260 unieke
personen de inloop in de Kommarin; 118 personen bezochten de inloop
voor een eerste keer. De toeloop in 2012 was groter dan in 2011: het
gemiddeld aantal bezoekers per dag was 29 in 2012 terwijl in 2011
gemiddeld 24 personen per dag een bezoek brachten aan de inloop.
Postadressen via de Kommarin
Voor het ontvangen van een bijstandsuitkering van de gemeente Assen
is voor iemand zonder vaste woon- of verblijfplaats een postadres
vereist. In Assen kan er een postadres worden verstrekt vanuit de
Kommarin (voor volwassenen) en vanuit de Jongerenopvang in de
Treubstraat (voor jongeren). Voor het behoud van een postadres is het in
principe verplicht om minimaal drie nachten per week gebruik te maken
van de nachtopvang. In 2013 hebben 101 personen gebruikgemaakt van
een postadres, 85 in de Kommarin en 16 in de Jongerenopvang.

2.4 Gesprekken met cliënten en hulpverleners
We geven in deze paragraaf de uitkomsten weer van het kwalitatieve
onderzoek. We hebben gesprekken gevoerd met (ex)daklozen,
hulpverleners en sleutelfiguren. We hebben in de tekst citaten uit de
gesprekken opgenomen. We laten deze citaten inspringen en geven ze
cursief weer. We hebben voor een citaat gekozen wanneer deze treffend
een situatie weergeeft en wanneer deze door meerdere cliënten,
hulpverleners en/of sleutelfiguren is genoemd.
Oorzaak dakloosheid
In de gesprekken hebben (ex)daklozen hun levensverhaal verteld. Er zijn
verschillende oorzaken waardoor ze dakloos zijn geraakt. In veel situaties
heeft een relatiebreuk in combinatie met geen of een beperkt netwerk
geleid tot dakloosheid.
Naast relatiebreuk als oorzaak voor dakloosheid geeft een aantal
(ex)daklozen aan dat ze tijdens een detentieperiode hun woonruimte zijn
kwijtgeraakt. Tijdens detentie is de huur niet betaald, waarna
dakloosheid volgde. Daarnaast was er in deze gevallen sprake van een
beperkt netwerk om op terug te vallen.
‘Drie maanden vastgezeten, de huur niet betaald. En als je drie
maanden je post niet opent, dan ben je automatisch geëmigreerd.
Daar heb ik een half jaar mee zitten worstelen’.
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Eigen kracht
Een belangrijk element in het beleid van de gemeente Assen is de
zelfredzaamheid en de participatie van de inwoners van Assen. De eigen
kracht en het gebruik maken van een eigen netwerk staat voorop. We
hebben met de daklozen gesproken over eigen kracht en de behoefte die
ze hebben aan professionele hulpverlening. Veel mensen geven aan dat
er bepaalde zaken zijn waar ze blijvend hulp en begeleiding bij nodig
hebben.
‘Ik heb wel bij mezelf gedacht, van ik wil de financiën wel weer voor
mezelf regelen, maar momenteel kan ik dat nog niet’.
Een aantal (ex)daklozen heeft jaren gezworven en woont uiteindelijk in
een eigen huurwoning of kamer. We hebben met ze gesproken over hoe
ze uiteindelijk van de straat zijn geraakt. Ze geven aan dat ze er op den
duur zat van waren en zelf van straat wilden. Ze hebben ervaren dat er
genoeg hulp is, maar dat je ook zelf moet willen veranderen. Een aantal
(ex)daklozen geeft aan dat ze een beter voorbeeld wilden zijn voor hun
kinderen. Hulpverleners geven aan dat de aanwezigheid van motivatie
bij de (ex)daklozen belangrijk is in het veranderen van hun situatie.
‘Eigen kracht is een mooi streven. Maar je hebt gewoon een groep
mensen die dat niet hebben of op het moment niet hebben. Het is ook
maar net wat je onder eigen kracht verstaat. Onder eigen kracht kan ik
ook verstaan dat je iemand laat doen wat hij zelf kan. In plaats van dat
je eigen kracht verstaat onder helemaal zelfstandig functioneren in de
maatschappij’.
‘Als mensen ervoor kiezen om in een tentje te slapen en ze hebben
zelf een gasfles geregeld, dan is dat hun eigen kracht. Dan hebben ze
zich prima gered’.
Netwerk
We hebben gesproken over de contacten die (ex)daklozen hebben met
familie, vrienden en kennissen. Een aantal mensen vertelt dat ze
niemand hebben waarop ze kunnen terugvallen. Anderen vertellen dat ze
door alles wat er is gebeurd, het contact zijn verloren. Er zijn
(ex)daklozen die aangeven dat ze het contact graag willen herstellen
wanneer ze hun eigen problemen hebben opgelost. Een enkeling heeft
een netwerk waarop hij terug kan vallen. Zij hebben wel regelmatig
contact met familie en vrienden, maar delen problemen niet of
nauwelijks. Vanuit de hulpverlening herkennen ze bovenstaande.
‘Sommigen hebben heus nog wel contact met familie, maar of de
familie de hele situatie van de cliënt weet, dat vraag ik me af’.
Veel mensen die we hebben gesproken vertellen dat ze veel contacten
hebben opgebouwd in de periode van dakloosheid. Ze hebben mensen

21

Effectiviteit maatschappelijke opvang Assen

leren kennen op straat en in de Kommarin. Ze vertellen dat ze elkaar
steunen. Er zijn weinig mensen die langdurige contacten van voor hun
dakloosheid hebben aangehouden.
‘Je hebt wel mensen om je heen, maar die denken ook maar aan één
ding, en dat is drugs. Alcohol’.
‘Meestal hebben mensen een verstoord netwerk. Het netwerk wat ze
hebben, dat zijn de lotgenoten. Ik denk dat ze elkaar eerder omlaag
trekken dan elkaar uit de goot trekken. Veel van deze mensen hebben
alleen de professionals en de voorzieningen’.
We hebben geprobeerd om mensen vanuit het netwerk van de
(ex)daklozen te spreken. Dit bleek om diverse redenen erg lastig te zijn.
Veel mensen gaven aan dat ze geen of een heel beperkt netwerk hebben.
De mensen die wel een netwerk hadden wilden vaak niet dat we iemand
vanuit hun netwerk zouden spreken. In een paar situaties wilde de
vriend(in) of het familielid niet meewerken. Ze vonden de situatie al
vervelend genoeg en wilden er niet verder over spreken. In een gesprek
met een hulpverlener van het DATA-team is ingegaan op het netwerk
van de (ex)daklozen.
Meerdere (ex)daklozen hebben aangegeven dat ze zich gesteund voelen
door hun begeleider. Ze geven aan dat ze over alles kunnen praten en
altijd bij ze terecht kunnen. Een aantal hulpverleners bevestigen dat zij
voor sommige mensen hun netwerk zijn. De (ex)daklozen zijn hun
contacten met familie en vrienden vaak verloren door alle aanwezige
problemen. We hebben gevraagd wat de hulpverleners doen in het
opbouwen of herstellen van een netwerk van cliënten. Op dit moment is
het niet de eerste prioriteit en door de drukte komen ze er niet aan toe.
‘Het is vaak brandjes blussen. Iemand komt uit de bajes en heeft
helemaal niks en dan ligt de prioriteit niet bij het herstellen van hun
familiebanden. Maar meer bij een postadres, een uitkering en een
woning’.
Hulpverlener moet echt luisteren
De mensen die we hebben gesproken beschrijven een goede
hulpverlener als iemand die écht luistert, begrip heeft en meedenkt.
Sommigen hebben na jaren nog goed contact met een hulpverlener die
ze vroeger zijn tegengekomen en door wie ze goed zijn geholpen. Ook
hulpverleners geven aan dat ze het belangrijk vinden om naar de mens
achter het probleem te kijken en om maatwerk te leveren.
‘Hij moet wel naar me luisteren, moet wel een beetje meedenken. Het
moet niet naar hun pijpen dansen zijn, het moet wel zijn wat ik wil’.
‘Mensen hebben vaak het gevoel dat ze niet als mens benaderd
worden, maar als een probleem’.
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De (ex)daklozen en hulpverleners vinden elkaar op dit punt. Het belang
van goed luisteren, maatwerk leveren en vraaggericht werken wordt
gedeeld.
Hulpverlener moet helpen met heel praktische zaken
Veel mensen vinden het belangrijk dat een hulpverlener helpt met
praktische zaken. Een lastige brief, een lastig telefoontje, het regelen van
een huis of het aanvragen van een uitkering. Hulpverleners geven aan
dat cliënten vaak met een praktische vraag binnenkomen en dat
eventuele hulpverlening later opgestart kan worden. De hulpverleners
geven aan dat ze werken op deze manier.
Vast contactpersoon
Veel mensen vinden het belangrijk dat ze een vast contactpersoon
hebben. Ze vinden het vervelend om steeds weer hun verhaal te
vertellen.
Hulp na uitstroom
Een aantal mensen geeft aan dat ze hopen dat ze ondersteuning blijven
krijgen in de toekomst ondanks dat praktische zaken zoals het regelen
van een inkomen en huisvesting op orde zijn. Ze denken dat ze daardoor
minder snel terugvallen in hun oude problemen. Ook is er een aantal
mensen die aangeven dat ze moeite hebben met hun administratie en
hun post. Ze hebben moeite met lezen en schrijven. Ze geven aan dat ze
hiervoor altijd ondersteuning nodig zullen hebben.
‘De plek waar ik hulp krijg is voor mij hier. Als ik straks een eigen
kamer heb maakt dat geen verschil. Als ik een brief niet kan lezen dan
kom ik hier. Het is net als een moeder voor mij. Als ik het zelf moet
regelen dan gooi ik die brief gewoon weg of ik probeer het hele
probleem te vergeten’.
‘Ik vind wel dat ze moeten blijven komen. Mocht het op de een of
andere manier toch weer een keer misgaan, dan heb ik hen als een
stok achter de deur’.
Hulpverleners zien dat er een groep is die blijvend zorg nodig zal
hebben. Deze groep heeft blijvend hulp nodig voor hulp bij administratie
en heeft geen indicatie voor andere hulp. Regelmatig contact opnemen
voorkomt dat deze mensen terugvallen in hun vroegere leven,
gewoonten of verslaving. De huidige situatie van nazorg is gewenst en
voorziet in de behoefte van cliënten en hulpverleners.
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Preventieve hulpverlening
Veel mensen geven aan dat ze eerder in hun leven hulp nodig hadden.
Ze vertellen dat ze geen idee hadden welke hulp er was of ze wisten
überhaupt niet dat ze ergens voor hulp konden aankloppen.
Schaamte voor situatie
Een groot aantal mensen schaamde zich zodanig voor zichzelf of hun
situatie dat ze geen hulp hebben gevraagd ten tijde van hun dakloosheid.
Sommige (ex)daklozen vertellen dat ze hulp hebben afgewezen of op zijn
minst niet hebben aangepakt. Daarnaast zijn er ook mensen die heel blij
zijn met de hulp die ze hebben gekregen en die ze met beide handen
hebben aangepakt. In veel gevallen vonden ze het jammer dat een
hulpverlener op den duur de hulp afsloot.
‘Heel veel mensen weten het niet, behalve mijn familie. En bepaalde
vrienden. Je zag mij nooit op straat of in vieze kleren of wat dan ook.
Ik schaamde mij dood’.
Verslaving
Bij veel mensen is de periode van dakloosheid samen gegaan met
drugsgebruik en verslaving. Er zijn slechts enkelen die aangeven dat
drugs geen enkele rol heeft gespeeld tijdens hun huidige leven of
periode van dakloosheid. Voor anderen waren drugs de oorzaak van
financiële problemen welke vervolgens tot dakloosheid hebben geleid.
‘Ik ben door de drugs alles verloren. Mijn vrouw, mijn kind, mijn werk,
alles verloren’.
Dakloosheid en verslaving blijken vaak samen te gaan. Medewerkers en
cliënten zijn tevreden over de samenwerking tussen hun hulpverleners
en de VNN. De (ex)daklozen zeggen te weten waar ze moeten zijn.
Daarnaast zijn ze zijn tevreden over de hulpverlening van de VNN.
Leven op straat
Bijna alle mensen die we hebben gesproken hebben op enig moment op
straat geslapen. De één slechts een paar nachten, de ander heeft jaren
op straat geleefd.
‘Buiten is het echt overleven. Je moet je avondplek zoeken, je
nachtplek’.
Een aantal (ex)daklozen vertelt dat ze jaren op straat hebben geleefd. Ze
vertellen dat ze één of meerdere vaste plekken hadden waar ze sliepen
en waar ze hun spullen overdag bewaarden. Veel mensen vertellen dat
ze in die lange tijd van dakloosheid contacten hebben opgebouwd bij
wie ze konden eten of zichzelf opwarmen.
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‘Ik had wel een vaste plek, maar ik had ook twee á drie noodplekken.
Op één vaste plek had ik een tentje gemaakt’.
Een aantal mensen is ervan overtuigd dat op straat leven niet hoeft in
Nederland. Ze vinden dat er genoeg hulp en opvang is. Ze zien het als
een eigen keus om op straat te slapen.
Waarom Assen
We hebben mensen gevraagd waar ze vandaan komen, waar ze
verblijven en waar ze in de toekomst zouden willen wonen. Bijna
iedereen is gehecht aan Assen en wil in Assen blijven wonen. De
(ex)daklozen geven aan dat ze Assen goed kennen. Ze weten de plekken
in Assen te vinden, zoals de sociale dienst, de nachtopvang en de
Havenkade, en dat is een reden om in Assen te willen blijven.
Hulpverleners herkennen dat veel (ex)daklozen uit Assen of uit de directe
omgeving van Assen komen. Ze zien weinig mensen uit andere delen
van het land.
Gebruiksruimte
Een paar (ex)daklozen noemen in een gesprek de afwezigheid van een
gebruiksruimte in Assen.
‘Overal, zelfs in kleinere plaatsen, heb je gebruiksruimtes. En hier heb
je niks’.
Ook een aantal hulpverleners noemt dat er een gebruiksruimte mist. Zij
vinden het belangrijk dat er voor de gebruikers van wie ze niet
verwachten dat ze ooit zonder drugs gaan leven een gebruiksruimte is.
De medewerkers van het inloopteam herkennen de vraag naar een
gebruiksruimte.
Aanbod hulpverlening in Assen
De mensen die we gesproken hebben zijn op dit moment in beeld bij de
hulpverleningsinstellingen. Ze vertellen dat ze weten waar ze terecht
kunnen en hebben het vertrouwen dat ze verder geholpen worden als ze
bij hulpverleners om hulp vragen. Zo goed als iedereen is tevreden over
de hulp die ze krijgen. De (ex)daklozen geven aan dat er voldoende hulp
en opvang is. Wanneer ze ergens niet (direct) terecht kunnen, wordt er
gekeken naar een andere plek.
De Daklozenopvang aan de Maria in Campislaan heeft in 2013 opvang
aan 153 mensen moeten weigeren. Deze mensen voldeden aan de
voorwaarden voor opvang, alleen was er op dat moment geen plek
beschikbaar. Van deze 153 mensen komen er 57 uit de gemeente Assen.
Ten tweede is door de Daklozenopvang aangegeven dat er in Assen
geen opvangplek is voor gezinnen. Gezinnen worden verwezen naar
andere (crisis)opvanginstellingen en in sommige situaties worden
gezinnen gesplitst waardoor kinderen en ouders apart worden
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opgevangen. Tot slot is voor delinquenten wel plek in de Daklozenopvang aan de Maria in Campislaan.
Er zijn een aantal aanbevelingen vanuit de doelgroep over de kwaliteit
van de opvang gedaan, zie hieronder. Mensen stappen gemakkelijk bij
de Kommarin binnen. Toch is er ook een groep die niet naar de
Kommarin wil komen omdat ze hier ‘oude’ bekenden tegenkomen. Ook
horen hulpverleners vaak dat cliënten het vervelend vinden om een
kamer te delen in de nachtopvang.
Nachtopvang
Een aantal (ex)daklozen noemt dat ze het vervelend vinden dat er geen
één persoonskamers zijn. Ze schamen zich, ze komen niet tot rust in een
gedeelde kamer of vertrouwen een ander niet.
‘Als ik alleen op een kamer sliep, dan had ik het wel gedaan maar je
slaapt met vier man en dat doe ik niet. Ik wil niet met één oog open
slapen, want ik vertrouw die mensen niet’.
Sommige mensen hebben dankbaar gebruikgemaakt van de
nachtopvang. Een andere groep heeft er bewust voor gekozen om geen
gebruik van de nachtopvang te maken. Ze vonden de opvang te duur,
wilden geen kamer delen of schaamden zich om gebruik te maken van
de nachtopvang.
‘Ik sliep bij de Kommarin en als ik geen geld had ging ik gewoon
slapen bij mensen die ik kende van de inloop van de Kommarin’.
Inloop
Uit gesprekken met medewerkers van de inloop en de bezoekers blijkt
dat er een grote groep mensen is die dagelijks naar de inloop komt. Veel
bezoekers hebben eigen woonruimte en komen al jaren naar de inloop.
Slechts een gedeelte van de bezoekers is dakloos of thuisloos. Er wordt
een aantal redenen genoemd om naar de inloop te komen. Mensen
noemen dat ze er tot rust komen, goedkoop kunnen eten en hun verhaal
kwijt kunnen. Ook komen veel bezoekers er voor hun sociale contacten.
‘Ik kom hier, bakje thee drinken, methadon, en laat me lekker mijn
tosti eten’.
‘Ik ken niet iedereen. Ik zie wel zo nu en dan een nieuw gezicht’.
De medewerkers van het inloopteam die we hebben gesproken vertellen
dat ze dagelijks bijhouden wie er komen. Ze proberen met elke (nieuwe)
bezoeker een gesprek aan te knopen en vragen hoe het gaat. Daarbij
schatten in of ze hulpverlening moeten inschakelen. De medewerkers
geven aan dat ze de laagdrempeligheid van de inloop heel belangrijk
vinden. Ze schenken gratis koffie en thee. De bezoekers zijn vaak
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verslaafd aan alcohol, drugs en/of hebben psychische problemen. De
medewerkers zien dat de bezoekers van de inloop vaak geen of een
verbroken netwerk hebben.
‘Echte daklozen hebben we niet zoveel in Assen. Heel veel hebben
gewoon een huis. Er zijn meer thuislozen die altijd nog wel ergens
een plekje hebben en die hier bijvoorbeeld overdag nog wel komen.
Die echte daklozen die kiezen daar ook bewust voor. Die willen geen
woning of dak boven hun hoofd.’
Medewerkers van de Kommarin zijn trots op de laagdrempeligheid en
vinden het goed dat er zoveel organisaties binnen de Kommarin samenwerken op het gebied van hulpverlening, verslaving, postadressen
en schuldhulpverlening.
Data-team
Veel mensen kenden het Data-team niet voordat ze er zelf mee in
aanraking kwamen. Vaak kwamen ze met een praktische vraag zoals een
vraag om een postadres binnen en is de hulpverlening aansluitend
opgestart. Veel mensen zijn erg dankbaar voor de hulp. Ze vertellen dat
ze op één van de moeilijkste tijden in hun leven in aanraking kwamen
met het Data-team. Veel praktische zaken zijn opgestart, zoals een
woning en een inkomen. Ook ervaren de mensen die we hebben
gesproken dat ze altijd terecht kunnen bij het Data-team voor een
luisterend oor en iemand die met ze meedenkt.
‘Voor cliënten is het niet altijd duidelijk dat mensen ook zonder
postadres hulp kunnen krijgen. Je hebt geen postadres nodig om
hulp te kunnen krijgen of andersom’.
De medewerkers hebben de indruk dat de meeste mensen de Kommarin
goed weten te bereiken.
‘Een stad als Assen is een klein wereldje. Via mond op mond reclame
wordt er veel verspreid en raakt veel bekend’.
Psychiaters
De medewerkers van het Data-team geven aan dat ze bij de begeleiding
van hun cliënten graag ondersteuning van een psychiater zouden willen.
Veel van hun cliënten zien nooit een psychiater, terwijl dat naar hun idee
wel nodig of wenselijk is.
‘We hebben hier mensen rondlopen die fors psychotisch zijn.
Tenminste, dat weten we niet eens zeker, want dat moet eigenlijk een
psychiater vaststellen’.
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Openingstijden opvang
De inloop is op werkdagen dagelijks van 10 uur tot 15 uur open, tijdens
de winterregeling tot 17 uur. In het weekend is de inloop gesloten. De
nachtopvang is dagelijks van 21 tot 9 uur in de ochtend geopend.
Hulpverleners en sleutelfiguren vinden dat de (ex)daklozen erg veel tijd
moeten overbruggen. Ze vinden het belangrijk dat er 24 uurs opvang is,
in ieder geval als het erg koud is. Bezoekers van de inloop geven aan dat
ze veel tijd op straat moeten doorkomen. Er zijn niet veel plekken in
Assen waar ze terecht kunnen.
‘We lopen weleens aan tegen de beperkte openingstijden van de
nachtopvang. Het heeft gewoon te maken met dat Assen een kleine
stad is en dat de gemeente er geen geld voor over heeft’.
‘Je wilt ze eigenlijk het liefst van de straat halen. Het zou de bedoeling
moeten zijn dat er dan geen gat meer valt in de opvang’.
Dagbesteding
Veel mensen hebben op het moment geen dagbesteding. Een enkeling
werkt bij de Havenkade of gaat naar school. Veel (ex)daklozen zijn druk
bezig met het op orde krijgen van hun leven. Ze zijn bezig om een huis,
een inkomen te regelen of hebben rust in hun leven nodig. Een aantal
mensen zou wel een dagbesteding willen. Ze hebben gemerkt dat dit erg
lastig is te realiseren zonder vast adres. Eerdere pogingen bij een
werkgever of een school zijn mislukt door de aanwezige problemen.
Medewerkers van de inloop beschrijven dat ze ‘iets’ zouden willen doen
waardoor mensen de inloop niet meer nodig hebben.
‘Misschien moet hier wel wat dagbesteding plaatsvinden. Dat kan ook
wel een rol spelen voor verdere invulling van hun leven’.
Uitstroom
Veel (ex)daklozen zouden op termijn graag een eigen huurwoning of
kamer willen. De hulpverleners lopen er vaak tegenaan dat het moeilijk is
om woonruimte te vinden. Er zijn weinig huurwoningen beschikbaar
voor deze doelgroep, er zijn lange wachtlijsten of mensen kunnen
wegens de aanwezigheid van schulden niet via Actium huren.
‘Ik hoop ooit op een kamer of een woning. Ik hoop dat ik
budgetbeheer voor elkaar kan krijgen. Dan heb ik iets meer om naar
een kamer te kijken. En hopen dat er wat op mijn pad komt’.
Woonbegeleiding
Het is vaak lastig om eigen woonruimte te vinden. Wanneer dit wel lukt,
is het moeilijk om de huurwoning of kamer te houden. Zelf denken de
hulpverleners dat het belangrijk is dat (meer) mensen gebruik kunnen
maken van een vorm van woonbegeleiding. Soms vinden ze wel een
eigen woning, maar gaat het mis op het gebied van betalingen of
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overlast. De maatschappelijke opvang ziet cliënten dan weer
terugkomen. Een medewerker van Actium geeft aan dat het erg vaak
gebeurt dat iemand zich inschrijft als woningzoekende en dat Actium
veel noodzakelijke en aanwezige kennis of informatie over die persoon
niet heeft. De kennis die ligt bij de hulpverlening komt niet bij de
woningbouwvereniging terecht.
‘Heel vaak moet je constateren dat de link tussen opvang en de
organisatie waar mensen terecht komen niet goed is’.
‘Veel (ex)daklozen kunnen niet wennen in een woning, omdat ze
ander gedrag vertonen dan de mensen om hun heen. Sommigen
kunnen zich heel moeilijk aanpassen en dat zorgt voor problemen
waardoor ze uiteindelijk weer bij het begin uitkomen’.
Veiligheid nachtopvang
Vanuit de nachtopvang geven ze aan dat ze de ruimte niet veilig vinden.
Iemand vertelt dat ze slaapkamer veel te klein vindt voor het aantal
mensen, soms 5 a 6 personen in de winter. Ook zijn de ruimtes slecht
geïsoleerd en mist er beveiliging of de aanwezigheid van een tweede
medewerker.
‘Als iemand doordraait, ben je helemaal alleen. Dan ben je wel heel
erg op jezelf aangewezen’.
Administratie
We hebben gesproken over de administratie en de registratielast die de
verschillende medewerkers ervaren. Ze geven aan dat ze het logisch
vinden dat ze dingen moeten vastleggen. Ze ervaren niet dat hun werk
leidt onder de hoeveelheid verplichte administratie.
‘Ik denk dat het op zich goed is, want het is nodig om te laten zien wat
we doen en hoeveel mensen we in beeld hebben’.
Samenwerking
Over de samenwerking tussen de professionele instellingen zijn de
medewerkers die we hebben gesproken positief. Ze hebben de indruk
dat iedereen elkaar goed weet te vinden, maar ze benoemen ook dat er
weinig overleg is en dat ze niet goed op de hoogte zijn van het beleid
van hun collega’s. Ze zien het belang en het nut in van extra overleg en
afstemming. Ze merken dat ze voor dezelfde cliënten werken en dat
afstemming meerwaarde heeft.
‘Ik werk 2,5 jaar in Assen en dit is het eerste overleg met collegawerkers die met dezelfde doelgroep werken’.
Daarnaast wordt aangegeven dat de professionals lang niet altijd weten
wat de vrijwilligers doen en omgekeerd. Als de medewerkers goed op de
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hoogte zijn van elkaars werkzaamheden kan dat de samenwerking
tussen de professionele instellingen en de vrijwilligersorganisaties
verstevigen.
Cliënten vertellen dat ze vaak door veel instanties worden begeleid. Ze
geven aan dat ze regie en onderling overleg tussen de verschillende
contactpersonen missen. Ze moeten erg vaak hetzelfde verhaal vertellen.
Ook zou er meer samenwerking en afstemming tussen gemeenten
wenselijk zijn. Wanneer iemand verhuisd lopen cliënten er vaak
tegenaan dat ze een hele aanvraagprocedure voor schuldsanering of een
uitkering opnieuw moeten doorlopen.
‘En nu ligt het initiatief aan het werkveld om zelf tot onderlinge
contacten te komen en daar structuur in aan te brengen en elkaar
regelmatig te zien en te spreken’.
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3. Conclusies en aanbevelingen
In dit hoofdstuk presenteren we in de eerste paragraaf de conclusies aan
de hand van de onderzoeksvragen die door de Rekenkamer Commissie
van de gemeente Assen zijn opgesteld. De tweede paragraaf bevat de
aanbevelingen die volgen uit de conclusies.

3.1 Conclusies
In deze paragraaf gaan we in op onze conclusies. Dat doen we aan de
hand van de onderzoeksvragen en de antwoorden die het onderzoek
heeft opgeleverd.
Onderzoeksvraag 1: Wat zijn de effecten die de raad met zijn beleid,
met betrekking tot kwetsbare mensen en maatschappelijke opvang,
voor daklozen volwassenen heeft beoogd?
De meest recente nota waarmee de gemeenteraad eind 2011 instemde is
de Visie en veranderagenda Zorg en Welzijn 2012-201611. De visie "In
Assen kun je op elkaar bouwen" is vertaald in een veranderagenda met
vijf veranderopgaves die erop zijn gericht dat iedereen in Assen zoveel
mogelijk meedoet: Assenaren voor elkaar, oog voor jeugd, eigen kracht
voorop, ook kwetsbare mensen doen mee en een gezonde leefstijl.
Zoals ook in het groepsgesprek met raadsleden is geconstateerd, stellen
we vast dat de Visie en veranderagenda een visiedocument is met
algemeen geformuleerde ambities op het terrein van zorg en welzijn. In
de Visie en veranderagenda zijn de beoogde effecten op het terrein van
de maatschappelijke opvang nog niet concreet uitgewerkt. Het bevat
geen vertaling naar concrete doelstellingen die SMART (n.b. specifiek,
meetbaar, aanvaardbaar, realistisch en tijdgebonden) zijn geformuleerd.
Op basis van dit visiedocument wil de gemeente Assen samen met
instellingen in de keten de veranderopgaves op deelterreinen verder
vormgeven. In 2014 wil de gemeente Assen, in overleg met de
uitvoerende instellingen, het beleid met betrekking tot de doelgroep van
de maatschappelijke opvang concretiseren.
In minder recente nota's zijn meer concrete doelstellingen geformuleerd.
Zo is een belangrijke doelstelling van het Stedelijk Kompas 2008-2011
centrumgemeente Assen de realisatie van kortdurende opvang en een
passend aanbod voor zwerfjongeren in Assen en een inloopvoorziening
in Hoogeveen. Deze doelstelling werd in 2010 gehaald met de opening
van de jongerenopvang in de Treubstraat, de daklozenopvang in de
Maria in Campislaan en de inloopvoorziening het Beukemaplein in
Hoogeveen.

11

Visie op Zorg en Welzijn 2012-2016. Gemeente Assen.
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Onderzoeksvraag 2: In hoeverre zijn deze effecten meetbaar en hoe
zijn ze zo goed mogelijk meetbaar te maken?
Zoals we eerder beschreven, is het beoogde beleid op het deelterrein
van de maatschappelijke opvang in algemene termen en nog niet
SMART beschreven. We concluderen dat de effecten van het beleid met
betrekking tot kwetsbare mensen en de maatschappelijke opvang niet
meetbaar zijn.
Om de effecten meetbaar te maken, dienen de plannen voor het
beleidsterrein van de maatschappelijke opvang te worden uitgewerkt in
meetbare doelstellingen. Bepaal daarbij welke doelstellingen haalbaar
zijn en wanneer die moeten worden bereikt. Formuleer ook indicatoren,
samen met streefwaarden, die het mogelijk maken om te meten of de
doelstellingen worden behaald. Voer ook een nulmeting uit om de
beginsituatie te bepalen.
Bijvoorbeeld, een afname van het aantal huisuitzettingen is goed te
kwantificeren en te monitoren, maar "het benutten van de eigen kracht
van mensen en het in stelling brengen van het eigen netwerk" is te
weinig concreet om de beleidseffecten meetbaar te kunnen maken.
Onderzoeksvraag 3: In welke mate heeft de gemeente de effecten die
de raad met zijn beleid met betrekking tot kwetsbaren en
maatschappelijke opvang voor ogen had, bereikt?
Gezien de algemeen geformuleerde ambities in de Visie en veranderagenda kunnen we geen conclusies trekken over de vraag in hoeverre de
beoogde effecten zijn bereikt. Niettemin constateren we op onderdelen
wel positieve resultaten die bijdragen aan de veranderopgaves die erop
zijn gericht dat iedereen in Assen zoveel mogelijk meedoet. Zo is het
aantal huisuitzettingen in het verzorgingsgebied Assen lager dan in de
omringende verzorgingsgebieden van de centrumgemeenten Emmen,
Groningen en Leeuwarden. In vergelijking met de omringende
verzorgingsgebieden maken minder mensen, na huisuitzetting of
detentie, voor overnachting gebruik van maatschappelijke opvang.
Verder constateren we dat in de afgelopen jaren meer hulpverlening
wordt geboden aan personen die uit huis worden gezet. Het aantal
geregistreerde daklozen neemt weliswaar toe, maar dit hangt in
belangrijke mate samen met de uitbreiding van opvangcapaciteit door
opening van twee nieuwe opvangvoorzieningen in 2011: de
Jongerenopvang in de Treubstraat en de daklozenopvang in Alteveer.
Deze laatste opvang verhuisde in 2012 naar de Daklozenopvang Maria in
Campislaan. De toename van het aantal daklozen laat zien dat er
behoefte is aan opvangplekken en dat meer mensen in Assen de weg
weet te vinden naar opvang en begeleiding.
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Uit ons onderzoek blijkt dat de Daklozenopvang aan de Maria in
Campislaan in 2013 aan 153 personen geen opvang kon bieden, omdat
alle plekken bezet waren. In totaal 82 personen waren afkomstig uit het
verzorgingsgebied van de centrumgemeente Assen, waarvan 57 uit de
gemeente Assen. De Daklozenopvang heeft deze mensen verwezen naar
andere opvanginstellingen in en buiten de regio, maar het is niet bekend
of zij daadwerkelijk een opvangplek vinden. Aanvullend onderzoek kan
uitwijzen of deze mensen er in slagen op eigen kracht een slaapplek te
vinden in een opvangvoorziening of binnen het eigen netwerk van
familie, vrienden of kennissen, of buiten de boot vallen en daardoor
overnachten in de openlucht of in overdekte openbare ruimten.
Uit de gesprekken blijkt dat hulpverleners de indruk hebben dat de eigen
kracht van dakloze cliënten kan worden benut wanneer cliënten
voldoende gemotiveerd zijn om binnen hun mogelijkheden en talenten
hun leven weer in de hand te krijgen. Ook cliënten staan positief
tegenover het uitgangspunt om de eigen kracht van alle Assenaren te
benutten. We concluderen dat zowel hulpverleners als cliënten er naar
streven de eigen kracht van cliënten zoveel mogelijk te benutten. In het
verlengde hiervan nemen bewoners van de Daklozenopvang Maria in
Campislaan zoveel als mogelijk deel aan maatschappelijke- en sociale
activering via het project Havenkade. Diverse keren wordt opgemerkt dat
een goede definiëring van eigen kracht bij deze doelgroep belangrijk is
om te kunnen bepalen welke inzet nodig is om mensen hun eigen kracht
te laten (her)vinden.
Volgens de Visie en veranderagenda moet ook het in stelling brengen
van het eigen netwerk voorop staan om de Assenaren zoveel mogelijk te
laten participeren. Uit de gesprekken blijkt dat de meeste daklozen geen
netwerk van familie, vrienden of kennissen meer hebben. Soms is er wel
een netwerk, maar dat is vaak niet of nauwelijks op de hoogte van de
problemen die spelen. Het netwerk van daklozen bestaat voornamelijk
uit lotgenoten en hulpverleners van wie zij veel ondersteuning ervaren.
Hulpverleners geven aan dat zij het belangrijk vinden dat er een netwerk
is. Ze vertellen dat het opbouwen of het herstellen van een netwerk bij
cliënten niet hun eerste prioriteit heeft en dat ze er vaak geen tijd voor
hebben. We concluderen dat op dit punt de beoogde effecten van het
beleid niet zijn bereikt.
Volgens de daklozen die we hebben gesproken, kan de hulpverlening
worden verbeterd door een betere afstemming tussen de hulpverleners
van verschillende instellingen. Bovendien zou het goed zijn dat elke
dakloze één vast contactpersoon krijgt die de zorg en begeleiding
coördineert. Dit gebeurt momenteel nog niet, maar past wel in het
streven van de gemeente Assen om kwetsbare mensen te laten meedoen door de implementatie van "één huishouden, één leefplan, één
regisseur".
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Daarnaast zeggen hulpverleners dat de samenwerking tussen
professionele instellingen goed verloopt. De hulpverleners van
professionele instellingen en vrijwilligersorganisaties zouden echter
beter op de hoogte moeten raken van elkaars werkzaamheden.
Een laatste aandachtpunt is de constatering dat corporaties onvoldoende
op de hoogte worden gesteld van de achtergronden van nieuwe
huurders die afkomstig zijn uit de maatschappelijke opvang. In bepaalde
situaties vormt onwetendheid van de woningbouwcorporatie het risico
dat bij eventuele problemen met deze huurder onvoldoende rekening
wordt gehouden met zijn of haar persoonlijke omstandigheden.

Onderzoeksvraag 4: Wat is de diversiteit van de doelgroep, past dit
binnen het beleid, en hoe?
Een belangrijk uitgangspunt in het gemeentelijke beleid is: in Assen valt
niemand buiten de boot. Iedere Assenaar moet een beroep kunnen doen
op opvang en begeleiding. Uit de Daklozenmonitor blijkt dat vooral
mannen gebruikmaken van de nachtopvang in de Kommarin en van de
Daklozenopvang Maria in Campislaan (ongeveer één vijfde is vrouw).
Vrijwel alle gebruikers zijn tussen de 23 en 54 jaar oud; ongeveer één op
de zeven is ouder dan 55 jaar.
Verder blijkt dat de hulpverlening niet alle personen van de doelgroep
bereikt. Dit is inherent aan de doelgroep die voor een belangrijk deel
bestaat uit personen die zorg mijden. We zien dat van de daklozen die
gebruikmaken van de nachtopvang in de Kommarin bijna de helft wordt
begeleid door het Data-team; een kwart van deze groep is bekend bij de
OGGz en bijna twee vijfde krijgt hulpverlening van VNN. Bijna één op de
tien nachtopvanggebruikers krijgt schuldhulp van de GKB Drenthe. Van
de daklozen die verblijven in de Daklozenopvang Maria in Campislaan
wordt twee vijfde door het Data-team begeleid; bijna een kwart is bekend
bij de OGGz; bijna de helft van deze groep krijgt hulpverlening van VNN
en een vijfde krijgt schuldhulpverlening van de GKB Drenthe. Niet
duidelijk is welke concrete doelstelling de gemeente Assen nastreeft ten
aanzien van hulpverlening aan de doelgroep van daklozen.
We concluderen dat de voorzieningen in Assen kunnen worden
beschouwd als een vangnet voor iedereen die dat nodig heeft, ongeacht
herkomst of achtergrond. Een uitzondering vormen gezinnen: zij worden
verwezen naar bijvoorbeeld de crisisopvangvoorzieningen in Emmen en
Leek. Soms is het noodzakelijk om ouders en kinderen (tijdelijk) op
verschillende plaatsen op te vangen.
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Onderzoeksvraag 5: Wat zijn de succes- en faalfactoren bij de
doelgroep bij het behalen van deze effecten?
Onderzoeksvraag 6: Wat zijn overige succes- en faalfactoren in de
begeleiding van de dak- en thuislozen?
Onderzoeksvragen 5 en 6 zijn aan elkaar gerelateerd en beantwoorden
we daarom in samenhang. Uit het onderzoek komen de volgende punten
naar voren die van belang zijn in de begeleiding van de doelgroep en
bijdragen aan het bereiken van de gewenste beleidseffecten. De punten
die in de diverse individuele en groepsgesprekken zijn aangedragen,
vatten we hier kort samen.
Succesfactoren:
• Het aantal huisuitzettingen in het verzorgingsgebied van de
centrumgemeente Assen is relatief laag. Er wordt in toenemende
mate hulpverlening geboden aan personen die uit huis worden gezet
en minder mensen maken na huisuitzetting of detentie voor
overnachting gebruik van maatschappelijke opvang in Assen.
• Na de opening van nieuwe nachtopvangvoorzieningen is het aantal
personen dat in deze voorzieningen overnacht gegroeid. Dit stelt de
hulpverlening in staat om aan meer daklozen zorg en begeleiding te
bieden.
• Daklozen hebben belang bij één vast contactpersoon die de
hulpverlening coördineert. Deze en andere hulpverleners luisteren
écht naar de dakloze cliënten.
• De hulp in de eerste periode van dakloosheid is vooral gericht op
praktische zaken, zoals bed-bad-brood.
• Ook na uitstroom uit de maatschappelijke opvang wordt blijvende
begeleiding gegeven om terugval te voorkomen.
• Bij mensen die enkel ambulant worden begeleid, nadat alle praktische
zaken zijn geregeld, voorkomt regelmatig contact met hulpverleners
terugval in hun vroegere gewoonten en eventuele verslaving.
• Hulpverlening zet daadwerkelijk in op het benutten van de eigen
kracht van daklozen. Voorwaarde is wel dat dakloze cliënten
voldoende zijn gemotiveerd om weer grip te krijgen op hun eigen
leven.
• De medewerkers van de verschillende professionele instellingen zijn
goed op hoogte van elkaars taken en werkzaamheden en de
samenwerking tussen de medewerkers verloopt over het algemeen
goed, maar kan verder worden verbeterd door een betere
afstemming van werkzaamheden.
Faalfactoren:
• Veel (ex)daklozen weten niet waar ze terecht kunnen voor hulp en
welke hulp ze konden krijgen, waardoor te laat hulp wordt geboden.
• Schaamte voor de situatie en persoonlijke problemen leidt ertoe dat
mensen geen of te laat hulp zoeken en accepteren.
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De uitstroom uit de opvang wordt belemmerd door een tekort aan
woonruimte voor ex-daklozen.
• Een schuldenlast bemoeilijkt het vinden van nieuwe woonruimte.
• In de bestaande opvangvoorzieningen in Assen is geen plek voor
gezinnen. De voorzieningen spannen zich in om elders opvang voor
gezinnen te vinden, maar soms is het noodzakelijk om ouders en
kinderen (tijdelijk) op verschillende plaatsen op te vangen.
• De Daklozenopvang aan de Maria in Campislaan moet regelmatig
mensen weigeren en verwijzen naar andere opvangvoorzieningen,
omdat alle opvangplaatsen bezet zijn.
• Medewerkers van professionele instellingen en vrijwilligersorganisaties zijn onvoldoende op de hoogte van elkaars werkzaamheden; de samenwerking tussen professionele instellingen en
vrijwilligersorganisaties dient te worden verstevigd.
• Wanneer mensen uitstromen uit de maatschappelijke opvang, wordt
de corporatie onvoldoende geïnformeerd over de achtergronden van
deze nieuwe huurders. Dit vormt het risico dat bij eventuele
problemen onvoldoende rekening wordt gehouden met de
persoonlijke omstandigheden van deze huurders.
•

Zoals eerder opgemerkt, staat het algemene karakter van de Visie en
veranderagenda het presenteren van succes- en faalfactoren in de weg.
Dat geldt bijvoorbeeld voor de volgende factoren:
•

•

•

De sobere inrichting van de nachtopvang en de gedeelde kamers
werpen een drempel op voor een verblijf in de opvang. Dit stimuleert
mensen om op eigen kracht en verantwoordelijkheid een slaapplek te
zoeken en pas gebruik te maken van de nachtopvang als iemand het
niet redt op eigen kracht of met behulp van zijn netwerk. Maar het is
de vraag of deze manier om de eigen kracht in stelling te brengen een
wenselijke aanpak van het gevoerde beleid is.
Een gedeelte van de dag is er geen dag- of nachtopvang geopend. Zo
is de inloop tot 15:00 uur geopend (tijdens de winterregeling twee uur
langer) en opent de nachtopvang om 21:00 uur. Dat betekent dat
daklozen eigen kracht de tussenliggende uren moeten overbruggen
en op zichzelf zijn aangewezen voor een goede invulling van deze
uren. Daar staat tegenover dat niet voor iedereen 24 uur per dag een
aanbod beschikbaar is van onderdak en begeleiding. We kunnen niet
concluderen of hiermee de effecten worden bereikt die de gemeente
Assen met het beleid ten aanzien van eigen kracht voor ogen heeft.
In de gemeente Assen bestaat geen gebruiksruimte waar verslaafden
op een rustige en veilige plek (hard)drugs kunnen gebruiken. De
afwezigheid van een gebruiksruimte dwingt verslaafden om zelf een
geschikte plek te zoeken waar zij (hard)drugs kunnen gebruiken. Ook
voor dit punt kunnen we niet concluderen of hiermee de effecten
worden bereikt die de gemeente Assen met het beleid ten aanzien
van eigen kracht voor ogen heeft. Niet duidelijk is of dit past binnen
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•

de visie: "De gemeente laat kwetsbare mensen hun eigen kracht
ontdekken". In dezelfde visie staat beschreven: "Als ondersteuning
nodig is en blijft, dan wordt dit gewoon geregeld". Volgens deze visie
zou een gebruiksruimte een goede aanvulling kunnen zijn op het
bestaande aanbod.
Een groot gedeelte van de bezoekers van de inloop komt zo goed als
dagelijks naar de inloop en is in het bezit van zelfstandige woonruimte. Ze bezoeken de inloop voor het goedkope eten, de warmte en
voor het opdoen en onderhouden van sociale contacten. Onduidelijk
is of deze personen behoren tot de doelgroep van de inloop.

3.2 Aanbevelingen
Op grond van de beantwoording van de onderzoeksvragen komen we tot
de volgende aanbeveling(en):
•

Om de gewenste effecten van het beleid met betrekking tot de
maatschappelijke opvang meetbaar te maken, moet het beleid
worden geconcretiseerd in meetbare doelstellingen. Beschrijf welke
haalbare resultaten moeten worden bereikt. Formuleer indicatoren,
samen met streefwaarden, die het mogelijk maken te meten of de
doelstellingen worden gehaald. Voer ook een nulmeting uit. Voor het
concretiseren van het beleid hebben we de volgende
aandachtspunten:
o Stel vast welke personen tot de doelgroep van de maatschappelijke opvang behoren. Welke personen behoren tot de
groep kwetsbare personen? Houd daarbij rekening met de drie
transities die worden voorbereid en de aankomende nieuwe Wmo.
o Begeleid (ex)daklozen in het opbouwen van een netwerk om zo
beter hun eigen kracht te kunnen benutten. Benoem dit als taak
voor een specifieke instelling op het terrein van de
maatschappelijke opvang.
o Bepaal of de beschikbaarstelling van een gebruiksruimte voor het
gebruik van (hard)drugs wenselijk is en past binnen het beleid.
o Bepaal of de sobere inrichting van de nachtopvang past binnen
het beleid en daarmee bijdraagt aan het halen van de doelstelling
van het beleid.
o Bepaal of de openingstijden van dag- en nachtopvangvoorzieningen beter op elkaar moeten worden aangesloten en
daarmee bijdragen aan het halen van de doelstelling van het
beleid.
o Postadreshouders, buitenslapers en bezoekers van de
inloopvoorzieningen worden nog niet opgenomen in de
Daklozenmonitor Assen. Voeg gegevens over deze groepen toe
aan de monitor om de doelgroep beter in beeld te brengen.
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•

Maak beleid ten aanzien van:
o De opvang van gezinnen in Assen. Bepaal of het noodzakelijk is
dat gezinnen in de Maatschappelijke Opvang in Assen worden
opgevangen. Op dit moment worden gezinnen verwezen naar
opvangvoorzieningen buiten Assen.
o Mensen die na een relatiebreuk dakloos worden en enkel een
huisvestingsprobleem hebben. Onderzoek of deze groep behoort
tot de doelgroep van de Maatschappelijke Opvang of dat er
specifiek beleid voor deze groep moet zijn.
o De bezoekers van de inloop. Een groot gedeelte van de bezoekers
van de inloop komt zo goed als dagelijks naar de inloop en is in
het bezit van eigen woonruimte.

•

Stel vast of mensen voor wie geen plek is in de opvang (met name de
daklozenopvang aan de Maria in Campislaan) erin slagen om op
eigen kracht elders een slaapplek te vinden. Bepaal of de gevonden
slaapplekken passen binnen het beleid.

•

Verstevig de samenwerking tussen met name de professionele
instellingen en de vrijwilligersorganisaties, zodat de medewerkers
goed op de hoogte zijn van elkaars werkzaamheden.

•

Zorg dat daklozen één vast contactpersoon krijgen die de zorg en de
begeleiding aan de daklozen coördineert.

•

De ondersteuning bij het opbouwen of het herstellen van een netwerk
moet in de hulpverlening aan daklozen meer aandacht en tijd krijgen.
Benut daarbij ook het project Havenkade dat maatschappelijke en
sociale activering biedt aan de doelgroep.

•

Verbeter de informatieoverdracht tussen maatschappelijke opvangvoorzieningen en woningbouwcorporaties, zodat corporaties op de
hoogte zijn van de persoonlijke situatie van de huurders. Bied
woonbegeleiding aan de huurders die vanuit de maatschappelijke
opvang komen.

•

Verbeter uitstroommogelijkheden door het beschikbaar stellen van
voldoende woonruimte en het aanbieden van adequate schuldhulpverlening. Hierdoor ontstaat een betere doorstroom in de opvangvoorzieningen waardoor er meer ruimte is en minder mensen
afgewezen hoeven te worden.
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Bijlage 1 Beleid centrumgemeente Assen
In deze bijlage beschrijven we het maatschappelijke opvangbeleid van
de centrumgemeente Assen en de beoogde effecten van het beleid. Dat
doen we aan de hand van diverse beleidsstukken en nota’s die in de
afgelopen jaren zijn geschreven.
De gemeente Assen is één van de 43 centrumgemeenten voor
maatschappelijke opvang, vrouwenopvang12, OGGz en verslavingsbeleid
in Nederland. De gemeente Assen is als centrumgemeente onder meer
verantwoordelijk voor het realiseren van voorzieningen voor deze
verschillende vormen van maatschappelijke opvang. In Assen betreft het
de nachtopvang en de inloop in de Kommarin (Promens Care en VNN),
de daklozenopvang Maria in Campislaan (Leger des Heils) en de
jongerenopvang aan de Treubstraat (Promens Care). Daarnaast wordt
aan de Havenkade (WerkPro) maatschappelijke en sociale activering
geboden aan cliënten met een langdurige werkloosheids- of
verslavingsproblematiek die geen zinvolle dagbesteding hebben. Zie
hoofdstuk 3 voor een uitgebreide beschrijving van de voorzieningen in
het verzorgingsgebied Assen.
Meedoen en meetellen: Beleidsplan Wmo (2008)
In 2007 is de WMO Kadernota Meedoen en Meetellen vastgesteld.
Maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg en
verslavingsbeleid zijn hierin samengevoegd. De missie van deze
kadernota is: Van de straat, zorg op maat! Als doelen zijn gesteld het
tijdelijk bieden van onderdak aan mensen die dat nodig hebben en het
verstrekken van informatie en advies aan mensen die hun thuissituatie
hebben verlaten en niet in staat zijn om zich op eigen kracht te redden in
onze samenleving13.
De kadernota met de missie Van de straat, zorg op maat! is in 2008
uitgewerkt in het Meedoen en meetellen: Beleidsplan Wmo 2008-201114,
Volgens dit plan is er voor kwetsbare mensen maatschappelijke opvang
die er voor zorgt dat er tijdelijk onderdak wordt geboden, dat
noodzakelijke begeleiding wordt verzorgd en dat er informatie en advies
wordt gegeven. De doelstellingen zijn onder meer het verminderen van
het aantal huisuitzettingen en het aantal daklozen. Aan mensen die
behoefte hebben aan ondersteuning om zich zelfstandig te kunnen
redden, wordt informatie en advies geboden. Indien nodig vinden
individuele verstrekkingen voor hulp in en om het huis plaats. En er
12

Voor het beleid op het gebied van vrouwenopvang en de bestrijding van geweld in
afhankelijkheidsrelaties in de hele provincie Drenthe is gemeente Emmen de
centrumgemeente. Gemeente Emmen is ook centrumgemeente voor maatschappelijke
opvang, OGGz en verslavingszorg in de gemeenten Emmen, Borger-Odoorn en Coevorden.
13
Wmo Kadernota "Meedoen en Meetellen". Gemeente Assen.
14
Meedoen en Meetellen: Beleidsplan Wmo 2008-2011. Gemeente Assen.
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wordt opvang geboden aan kwetsbare mensen. Het betreft mensen die
door omstandigheden in een situatie terecht zijn gekomen, die voor hen
en hun omgeving vaak onacceptabel is. Ook aan mensen die moeilijk
bereikbaar zijn en minimaal gebruik maken van beschikbare
voorzieningen, wordt maatschappelijke opvang geboden en
ondersteuning om het leven weer op de rails te krijgen.
Stedelijk Kompas (2008)
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in
2008 de centrumgemeenten gevraagd een impuls te geven aan de
aanpak van dakloosheid door het ontwikkelen van een Plan van Aanpak
Maatschappelijke Opvang, door de VNG kortweg aangeduid als het
Stedelijk Kompas. Deze plannen beogen onder meer het verminderen
van het aantal daklozen, de doorstroom van deze daklozen naar een zo
zelfstandig mogelijk leven, de verbetering van de kwaliteit van leven en
het verminderen van overlast van daklozen.
Samen met de acht gemeenten die behoren tot het verzorgingsgebied
van de centrumgemeente heeft de gemeente Assen het beleid op de
terreinen van maatschappelijke opvang, OGGz en verslavingsbeleid
ontwikkeld. Begin 2008 wordt het Stedelijk Kompas 2008-2011
centrumgemeente Assen15 vastgesteld door het college. Onder het motto
Van de straat, zorg op maat! beogen de gemeenten onder meer de
bestrijding van (dreigende) dakloosheid en verslaving. In toenemende
mate wordt er samengewerkt tussen de centrumgemeenten in de drie
Noordelijke provincies op het gebied van maatschappelijke opvang,
openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg.
Binnen de gemeente Assen wordt de problematiek van (dreigende)
dakloosheid en verslaving, al dan niet in combinatie met psychische
problematiek, steeds meer integraal benaderd. Er wordt in toenemende
mate nadruk gelegd op het activeren van de doelgroep. Dit vindt plaats
binnen de grote instellingen, sinds zij hiervoor middelen kunnen
ontlenen aan de AWBZ. Ten slotte beschrijft het Stedelijk Kompas de
wens de samenwerking met de woningcorporaties in de verzorgingsregio te verbeteren. Dit moet leiden tot beleidsafstemming met
betrekking tot de huisvesting van "bijzondere doelgroepen" en beleid
gericht op het voorkomen van huisuitzetting en uitstroombeleid ten
behoeve van de opvangsector.
De doelstellingen zijn in het Stedelijk Kompas verder uitgewerkt in de
volgende deelaspecten:
• het beleid en de aansturing vindt plaats op hoofdlijnen;
• een verbeterde informatievoorziening, informatiebeheer en
kennismanagement;

15

Stedelijk Kompas 2008-2011 centrumgemeente Assen. Van de straat, zorg op maat!
Programma ter bestrijding van (dreigende dakloosheid en verslaving. Gemeente Assen.
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•
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een breed aanbod van woningen voor zelfstandige huisvesting van
mensen die niet in eigen huisvesting kunnen voorzien;
het ontwikkelen, beheren, volgen en evalueren van persoonlijke
begeleidingsplannen;
de inzet van effectieve preventiestrategieën, waaronder preventie van
huisuitzetting, schuldhulpverlening, nazorg na detentie, en preventie
van alcoholmisbruik door jongeren;
het aanbieden van ambulante zorg voor kwetsbare mensen met
psychische of verslavingsproblemen of een combinatie daarvan;
de beschikbaarheid van voorzieningen voor tijdelijke en langdurige
opvang, zo gedifferentieerd en kleinschalig als economisch mogelijk
is;
de beschikbaarheid van voorzieningen voor gespecialiseerde zorg, in
het bijzonder voor mensen met psychiatrische beperkingen,
verslavingsgedrag en de combinatie van beide;
een niet-vrijblijvend aanbod van dagbesteding, activering, arbeidsreintegratie en al dan niet loonvormende arbeid;
een effectieve aanpak van overlast en veel voorkomende criminaliteit.

Een belangrijke doelstelling van het Stedelijk Kompas 2008-2011
centrumgemeente Assen was de realisatie van kortdurende opvang en
een passend aanbod voor zwerfjongeren in Assen en een inloopvoorziening in Hoogeveen. Deze doelstelling werd in 2010 gehaald met
de opening van de jongerenopvang in de Treubstraat, de daklozenopvang in de Maria in Campislaan en de inloopvoorziening het
Beukemaplein in Hoogeveen.
Heroriëntatie (2009) en Audit (2010)
In 2009 vond een Heroriëntatie van de opvang en begeleiding van
kwetsbare mensen16 plaats. Deze heroriëntatie hield verband met een
dreigend financieel tekort door een herverdeling van rijksmiddelen.
Bovendien werden enkele AWBZ-pakketmaatregelen ingevoerd. De
heroriëntatie betekende dat de centrumgemeente Assen zich vanaf 2010
enkel nog richt op de kerntaak: de opvang en de begeleiding van dak- en
thuislozen, van mensen die met een dreigende huisuitzetting te maken
hebben, van verslaafden, en het bieden van bemoeizorg. De gemeenten
in verzorgingsgebied Assen hebben de preventieve taak uitval te
voorkomen en herstel te verzorgen.
Vervolgens is in 2010 vanwege de herverdeling van de rijksmiddelen
door het college opdracht gegeven voor de uitvoering van een Opvang
van kwetsbare mensen17. De conclusies en aanbevelingen van de audit
leverden input voor een bestuursopdracht Zorg en Welzijn die ten
grondslag lag aan de Visie en veranderagenda Zorg en Welzijn 20122016. Eén van de maatregelen die werd genomen was dat geen
16
17

Heroriëntatie van de opvang en begeleiding van kwetsbare mensen. Gemeente Assen.
Audit: Opvang van kwetsbare mensen. Gemeente Assen.

41

Effectiviteit maatschappelijke opvang Assen

beleidsnota's per deelterrein worden opgesteld, maar dat één visie en
aanpak voor het sociale domein wordt opgesteld. Dit heeft geresulteerd
in de Visie en veranderagenda Zorg en Welzijn 2012-201618 (zie hoofdstuk
twee voor meer informatie).

18

Visie op Zorg en Welzijn 2012-2016. Gemeente Assen.
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Bijlage 2 Voorzieningen in Assen
In deze bijlage beschrijven we de verschillende instellingen in Assen op
het gebied van de maatschappelijke opvang. Daarnaast beschrijven we
diverse instellingen die hulpverlening en zorg bieden aan de doelgroep
van de maatschappelijke opvang.
Maatschappelijke opvang
In Assen bestaan diverse voorzieningen voor maatschappelijke dag- en
nachtopvang. In hoofdstuk 2 beschrijven we de voorzieningen die aan dit
onderzoek hebben meegewerkt: Kommarin (nachtopvang en inloop), de
Daklozenopvang in de Maria in Campislaan. Daarnaast zijn er de
volgende opvangvoorzieningen:
Jongerenopvang, Promens Care
De Jongerenopvang is een voorziening voor maatschappelijke opvang
voor jongeren tot 23 jaar. Omdat ons onderzoek zich richt op de
volwassenenopvang besteden we enkel in deze paragraaf aandacht aan
de Jongerenopvang. De nieuwe jongerenopvang is geopend in april
2011 en is er voor jongeren tot 23 jaar die dak- en thuisloos zijn of dat
dreigen te worden in de regio Assen. De Jongerenopvang telt acht
appartementen voor jongeren die trajectbegeleiding of kamertraining
ontvangen. Daarnaast zijn er vier plekken voor noodopvang of
passantenverblijf. Als een jongere weer op eigen benen kan staan, is het
mogelijk om ondersteuning te krijgen bij het vasthouden van
vaardigheden die hij heeft geleerd en waar mogelijk deze verder uit te
bouwen. Deze zogeheten ambulante begeleiding duurt maximaal een
jaar.
Begeleid wonen, Maria in Campislaan
In januari 2012 is de opvang Alteveer voor volwassen daklozen
(maximaal 6 plaatsen) verhuisd naar de Daklozenopvang Maria in
Campislaan. In de opvang worden twaalf tot maximaal veertien bedden
gefinancierd uit gemeentelijke middelen en de overige bedden (in de
beschermd wonen vleugel) zijn bestemd voor personen van wie het
verblijf wordt gefinancierd uit de AWBZ. Als het verblijf vanuit de AWBZ
(met een indicatie voor verblijf) wordt gefinancierd, dan wordt de
persoon gerekend tot de groep deelnemers aan begeleid wonen (n.b. en
niet tot de groep daklozen).
Hulpverlening
In hoofdstuk 2 beschrijven we de ambulante begeleiding die het Datateam biedt en het werkproject Havenkade. Daarnaast worden de
volgende vormen van hulpverlening en (woon)begeleiding aan dak- en
thuislozen geboden:
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Ambulante (woon)begeleiding, Leger des Heils
Ambulante woonbegeleiding wordt aangeboden door drie instellingen:
• Leger des Heils: Mensen kunnen rechtstreeks of via een instantie
contact opnemen met Woontraining en -begeleiding Drenthe. De
ondersteuning vindt bij de hulpvrager thuis plaats. Behalve op
ondersteuning bij het wonen, richt de begeleiding zich ook op alle
andere problemen. Onder de projectnaam “10 voor Toekomst” wordt
intensieve ambulante woonbegeleiding geboden aan gezinnen met
kinderen tot 18 jaar. “InterWonen” is huisvesting voor mensen die
niet in staat zijn zelfstandig te wonen, maar het wel willen leren. Het
gaat om mensen die een scala aan hulpverleningsactiviteiten achter
de rug hebben maar desondanks dakloos dreigen te raken of soms al
zijn geworden.
• Verslavingszorg Noord Nederland: ambulante woonbegeleiding vindt
plaats in de eigen thuissituatie, zowel in de eigen woningen als ook in
een huis dat gehuurd wordt door VNN. Bij de begeleiding staan
maatschappelijke integratie en zo zelfstandig mogelijk wonen
centraal. Er is geen direct toezicht op wonen en de begeleiding is
beperkt tot een aantal uren per week. De begeleiding is vaak
langdurig van aard.
• Zienn: Woonondersteuning is begeleiding aan huis voor mensen die
moeite hebben met zelfstandig wonen als gevolg van een
meervoudige problematiek. Voor Woonondersteuning komen
volwassenen vanaf 18 jaar en gezinnen in aanmerking die (alleen)
met begeleiding of ondersteuning in staat zijn zelfstandig te wonen.
Woonondersteuning kan huisuitzetting voorkomen en mensen
steunen die na verblijf in een woon- of opvangvoorziening weer
zelfstandig gaan wonen. Voor sommige mensen is de
woonondersteuning tijdelijk, terwijl anderen langere tijd begeleiding
krijgen.
Meldpunten OGGz, GGD Drenthe
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz) is een vorm van
bemoeizorg. De zorg richt zich op mensen die zelf niet in staat zijn om
hulp in te schakelen, terwijl ze die wel nodig hebben. Het gaat om
mensen die zorg mijden, zichzelf verwaarlozen of overlast veroorzaken
voor hun omgeving en die door anderen of organisaties worden
aangemeld bij het Meldpunt OGGz. Zo komen deze mensen in beeld bij
de hulpverlening, kan de noodzakelijke hulp aan hen worden geboden en
verergering worden voorkomen. Gemeenten zijn wettelijk verplicht een
OGGz-platform in het leven te roepen. Dit geeft de hulpverlening de
legitimatie om met cliënten in contact te komen, die daar niet zelf om
gevraagd hebben. De deelnemers aan het OGGz-netwerk in Drenthe zijn:
GGD Drenthe, GGZ Drenthe, VNN, Promens Care, politie, opbouwwerk,
Algemeen Maatschappelijk Werk, woningcorporaties en de Sociale
Dienst.

44

Schuldhulp en budgetbeheer, GKB Drenthe
De Gemeenschappelijke Kredietbank (GKB) Drenthe is een
overheidsinstelling die zich bezighoudt met financiële dienstverlening
aan personen die om wat voor reden dan ook niet bij een reguliere
bankinstelling terecht kunnen. De dienstverlening van de GKB is
gebaseerd op samenwerkingsafspraken met diverse gemeenten en/of
instanties. (Meerderjarige) inwoners van die gemeenten kunnen een
beroep doen op de dienstverlening van de GKB Drenthe.
Verslavingszorg Noord Nederland
Iedereen die in Groningen, Friesland of Drenthe woont en vragen over of
problemen met alcohol, drugs, medicijnen of gokken heeft, kan terecht
bij Verslavingszorg Noord Nederland (VNN). De zorg van VNN richt zich
op alle stadia van gebruik. Het omvat zowel voorlichting en preventie,
reclassering, behandeling en begeleiding, sociale verslavingszorg als
palliatieve zorg. Sociale verslavingszorg is gericht op ernstig en
langdurig verslaafden. Het betreft veelal personen met een complexe
problematiek die zorg mijden en daardoor moeilijk te bereiken zijn. De
zorg aan deze doelgroep wordt vormgegeven in samenwerking met
partners zoals de GGz, de GGD, de maatschappelijke opvang en lokale
overheden. Op het gebied van de sociale verslavingszorg biedt VNN
onder meer algemene zorgbegeleiding, woonbegeleiding, inloopvoorzieningen en openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz). Een
ambulant OGGz-team legt actief contact met mensen die het moeilijk
vinden om hulp te vragen.
Veiligheidshuis Assen
Het Veiligheidshuis in Drenthe kent drie locatiegebonden vestigingen in
Assen, Emmen en Hoogeveen en richt zich vooral op de aanpak van
criminaliteit en overlast die wordt veroorzaakt door jeugd, huiselijk
geweld en veelplegers. Bovendien biedt het Veiligheidshuis nazorg aan
ex-gedetineerden; over deze groep personen verwerken we gegevens in
de Daklozenmonitor. Aangenomen wordt dat door passende begeleiding
en het realiseren van basisvoorzieningen als geld en huisvesting de kans
afneemt dat ex-gedetineerden terugvallen in crimineel gedrag. Binnen
de gemeenten Assen, Emmen en Hoogeveen zijn nazorgcoördinatoren
aangesteld die zich specifiek bezighouden met ex-gedetineerden.
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Bijlage 3 Kwantitatief onderzoek
O&S Groningen voert sinds 2006 in opdracht van de centrumgemeente
Assen de Daklozenmonitor Assen uit. De monitor biedt inzicht in de
populatie daklozen die in het verzorgingsgebied van centrumgemeente
Assen gebruikmaakt van de voorzieningen voor maatschappelijke
opvang. Een telling van het aantal daklozen is mogelijk als deze
personen als zodanig bekend zijn, en worden geregistreerd. De telling
van daklozen betreft dus altijd een telling van het aantal geregistreerde
daklozen. Tot de feitelijk daklozen rekenen we alle personen die in een
kalenderjaar ten minste eenmaal gebruikmaken van een voorziening
voor kortdurend verblijf. Alle personen die gebruikmaken van een
voorziening voor langdurende opvang, beschouwen we als residentieel
daklozen. We sluiten daarmee aan bij de definitie die in het Stedelijk
Kompas (Vereniging van Nederlandse Gemeenten19) wordt gegeven:
a.

Feitelijk daklozen: dit zijn personen die niet beschikken over een
eigen woonruimte en die voor een slaapplek gedurende de nacht ten
minste één nacht (per maand) zijn aangewezen op buiten slapen. Tot
de feitelijk daklozen behoren ook personen die overnachten in de
openlucht en in overdekte openbare ruimten (zoals portieken,
fietsenstallingen en auto's). Ten slotte worden tot de groep feitelijk
daklozen ook gerekend personen die binnen slapen in
passantenverblijven van de maatschappelijke opvang of bij vrienden,
kennissen of familie, zonder vooruitzicht op een slaapplaats voor de
daarop volgende nacht.

b.

Residentieel daklozen: tot deze groep worden gerekend personen die
als bewoner staan ingeschreven bij instellingen voor
maatschappelijke opvang. Het kan daarbij gaan om instellingen als
internaten en sociale pensions, woonvoorzieningen op basis van
particulier initiatief die zich richten op semipermanente bewoning
door daklozen en particuliere commerciële pensions waar
voornamelijk daklozen wonen.

De monitor bouwt O&S Groningen op door registratiegegevens van
personen te koppelen. De laatste publicatie van de Daklozenmonitor
bevat de gegevens over daklozen in het verzorgingsgebied Assen in de
periode 2006-2012; de overige gegevens zoals huisuitzettingen,
ambulante (woon)begeleiding en hulpverlening beslaan de periode
2006-2011. De gegevens verzamelen we uit meerdere bronnen. Door
koppeling van gegevens op persoonsniveau kunnen we daklozen over
meerdere jaren volgen. De monitor maakt onder meer inzichtelijk
hoeveel mensen na huisuitzetting of detentie gebruikmaken van de
19

Zie Stappenplan Stedelijk Kompas: Intensivering van de aanpak van dakloosheid,
uitgebracht door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (2007).
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maatschappelijke opvang, hoe lang daklozen gebruikmaken van
opvangvoorzieningen en/of hulpverleningsinstellingen en hoeveel
daklozen na uitstroom weer gebruikmaken van een voorziening.
In hoofdstuk 2 is de omvang van de groep geregistreerde daklozen
gepresenteerd. In aanvulling op de gepresenteerde kwantitatieve
bevindingen in hoofdstuk 2, bieden we in deze bijlage inzicht in:
- deelname aan begeleid wonen;
- verblijfsduur;
- doorstroom;
- ambulante begeleiding Data-team;
- sociale activering en dagbesteding.
Begeleid wonen
De voorziening voor begeleid wonen, betreft de Daklozenopvang Maria
in Campislaan die voor een beperkte duur 24-uurs opvang biedt aan
personen die dakloos zijn. Daarnaast biedt de Daklozenopvang onderdak
aan cliënten die zijn geïndiceerd voor een AWBZ-gefinancierde vorm van
beschermd wonen. Deze cliënten wonen langdurig in de opvang. Deze
laatste groep wordt niet gerekend tot de groep van residentieel daklozen,
maar maakt wel gebruik van de volwassenenopvang waarop ons
onderzoek zich richt. In 2012 nemen in totaal 22 personen deel aan
begeleid wonen.
Tabel 1

Aantal deelnemers aan begeleid wonen in de periode 2011-2012
2011

Aantal unieke deelnemers

4

2012
22

Noten: De Daklozenopvang Maria in Campislaan is in januari 2011 geopend.

Het totaal aantal deelnemers aan begeleid wonen in de Daklozenopvang
Maria in Campislaan bedraagt 23 in de twee jaren 2011-2012 (4 in 2011
en 22 in 2012). De totale groep deelnemers in beide jaren bestaat uit 16
mannen en 7 vrouwen. Eén deelnemer is tussen de 18 en 22 jaar oud, de
leeftijd van 18 deelnemers ligt tussen de 23 en 54 jaar, en vier
deelnemers zijn 55 jaar of ouder.
Verblijfsduur
In de Daklozenmonitor rapporteren we over de verblijfsduur20 van
daklozen in de nachtopvang van de Kommarin. Over de gehele periode
2006-2011 blijkt dat 27% van alle personen maximaal één nacht in de
nachtopvang verblijft. Een kwart (26%) maakt voor maximaal een
periode van twee tot veertien dagen gebruik van de nachtopvang. Bij

20

De verblijfsduur bestaat uit het aantal dagen tussen de eerste en laatste nacht. Een
periode van dakloosheid begint op de eerste dag waarop iemand overnacht in de opvang.
De einddatum bepalen we door die datum te kiezen waarna ten minste een half jaar geen
overnachting meer plaatsvindt. Een periode van dakloosheid hoeft dus kan dus worden
onderbroken door een periode waarin de nachtopvang niet wordt gebruikt.
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40% van de feitelijk daklozen stellen we een verblijfsperiode van meer
dan twee weken tot maximaal een half jaar vast. Bij 7% zien we een
verblijfsperiode van meer dan een half jaar, waarbij moet worden
opgemerkt dat het niet gaat om een aaneengesloten verblijf in de
nachtopvang.
In de Daklozenmonitor zijn de gegevens van één jaar (2012) over de
Daklozenopvang Maria in Campislaan verwerkt en bevat nog te weinig
gegevens om over de verblijfsduur adequate bevindingen te
presenteren.
Doorstroom
Na gebruik van de nachtopvang van de Kommarin in de periode 20062012 (in totaal 374 personen) stromen 15 personen door naar de
Daklozenopvang aan de Maria in Campislaan die in 2012 in gebruik werd
genomen. Van deze groep maken 13 personen gebruik van de
Daklozenopvang, terwijl 2 personen hier begeleid gaan wonen. Na
overnachting in de nachtopvang krijgen 10 personen ambulante
woonbegeleiding.
In de Daklozenmonitor zijn de gegevens van één jaar (2012) over de
Daklozenopvang Maria in Campislaan verwerkt en bevat nog te weinig
gegevens om over de verblijfsduur adequate bevindingen te
presenteren. Wel biedt de rapportage over het eerste half jaar van 2013
van het Leger des Heils21 informatie over de doorstroom uit de
Daklozenopvang aan de Maria in Campislaan baseren we ons op de
rapportage15 van het Leger des Heils over het eerste half jaar van 2013.
Van de cliënten die in de eerste 6 maanden van 2013 de opvang hebben
verlaten, stroomt 46% door naar zelfstandig wonen, 18% naar een RIBW
van het Leger des Heils, 18% naar een andere opvangvoorziening en
niemand naar ambulante begeleiding.
Ambulante begeleiding Data-team, per jaar
Tabel 2

Totaal aantal personen dat door het Data-team ambulant wordt begeleid, in
de periode 2006-2012

Aantal unieke personen

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

114

105

108

144

141

115

122

Sociale activering en dagbesteding, per jaar
Tabel 3

Aantal deelnemers Havenkade, in de periode 2008-2012

Aantal unieke deelnemers

21

2008

2009

2010

2011

2012

65

82

90

101

101

Rapportage WMO gemeente Assen - 1e half jaar 2013, Leger des Heils Noord.
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