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Inhoudsopgave

De Startfoto Maatschappelijke Zorg Holland Rijnland is een bijlage bij het Uitvoeringspro-
gramma Maatschappelijke Zorg Holland Rijnland. In deze Startfoto hebben we de basisdo-
cumenten rondom de Maatschappelijke Zorg in Holland Rijnland gebundeld. Deze basis-
documenten zijn de Monitor Maatschappelijke Zorg 2014-2015, de Daklozentelling 2015, 
beiden gemaakt door de GGD Hollands Midden en de Inventarisatie van Beschermd Wonen 
en Maatschappelijke Opvang in 2017 gemaakt door HHM. Daarnaast is er voor elke gemeente 
en voor heel Holland Rijnland een factsheet met de meest relevante data opgenomen.

Aanvullend onderzoek
Naar aanleiding van de inventarisatie van het beschermd wonen en de maatschappelijke 
opvang door HHM hebben we nader onderzoek gedaan. Deze onderzoeksdata zijn op dit 
moment nog niet compleet. We stellen ze afzonderlijk beschikbaar.

Factsheets
De factsheets bevatten data van o.a. CBS, de Monitor Maatschappelijke Zorg 2014-2015, 
de Gezondheidspeiling 2016 van de GGD Hollands Midden, het Rapport Inventarisatie 
van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang door HHM (2017), Veilig Thuis en 
Meldpunt Zorg en Overlast. De genoemde onderwerpen zijn gebaseerd op het rapport van 
Judith Wolf, Niemand tussen wal en schip: referentiekader maatschappelijke zorg, 2015. 
De factsheets zijn ook als afzonderlijke documenten beschikbaar. Achter de factsheets is 
een toelichting op de data opgenomen. Met deze factsheets geven we een eerste beeld 
van de doelgroep en de voorzieningen waar het in de transitie en transformatie van de 
maatschappelijke zorg om draait. 

Wat is wel en wat niet te verwachten van de factsheets
Op het gebied van de maatschappelijke zorg verandert er nu veel. Hierdoor konden  
sommige initiatieven nog niet in deze factsheet verwerkt worden. Ook de registratie van 
data verschilt soms van gemeente tot gemeente. Op alle genoemde items is een verdieping 
en nadere analyse wenselijk. Zo zouden voor de vergelijkbaarbaarheid naast de absolute 
cijfers ook aantallen per 10.000 inwoners opgenomen kunnen worden of percentages. 
Er is ook geen noodzakelijk verband tussen bijvoorbeeld het zijn van een eenoudergezin 
en het gebruik van maatschappelijke zorg. Wel zien we dat onder maatschappelijke zorg 
gebruikers relatief vaak eenoudergezinnen voorkomen. En we zien dat een combinatie van 
kwetsbaarheden tot gevolg kan hebben dat een inwoner gebruik moet maken van maat-
schappelijke zorg. Hierbij kunnen sterke kanten compenseren voor zwakke kanten.  

Er kunnen heel verschillende oorzaken zijn voor het feit dat mensen gebruik maken van 
maatschappelijke zorg: psychische problemen, schulden, verslavingsproblematiek, crimineel 
gedrag, een licht verstandelijke beperking. En we hebben dus ook met hele verschillende 
doelgroepen te maken. Doel van deze factsheets is om gemeenten te verleiden zich verder 
te verdiepen in deze doelgroep en in de wijze waarop we de maatschappelijke zorg nu 
hebben ingericht. 

Voorwoord



Algemeen
108.915

840
4.210

5,7
10

9

Aantal inwoners
1 % Doelgroep maatschappelijke zorg 
5% Risicogroep maatschappelijke zorg 
% Mensen met alleen basisschool 
% Inwoners met een niet-Westerse migratieachtergrond 
% Onvoldoende regie over eigen leven 

Huisvesting

27
106

21

% Sociale huurwoningen
Aantal dreigende 
huisuitzettingen
Aantal huisuitzettingen

Financiën

5,4

26.510
4,7

9

% huishoudens op of  
onder sociaal minimum 
Aantal uitkeringsgerechtigden
% Inwoners die grote moeite 
hebben met rondkomen
% Inwoners met risicovolle  
of problematische schulden 

Dagbesteding

3.589

135

Aantal niet werkende werk- 
zoekenden
Aantal voortijdige school-
verlaters

Gezondheid

7

6
7
7

3,3
15

% Hoog risico op angst of  
depressie
% Aan suïcide gedacht
% Drinkt overmatig alcohol
% Gebruikt softdrugs
% Gebruikt harddrugs
% Mensen dat zegt niet  
vitaal te zijn

Sociale relaties

7
32

6

347

175

453

% Huishoudens eenoudergezin
% Huishoudens alleenstaand
% mensen dat zich ernstig  
eenzaam voelt
Aantal meldingen kinder- 
mishandeling
Aantal meldingen huiselijk 
geweld
Aantal echtscheidingen

Veiligheid

82

228

3
79

Aantal ex-gedetineerden dat  
in de gemeente is komen  
wonen 
Aantal personen met verward
gedrag (jan. – juni 2017)
Aantal jeugdige veelplegers
Aantal volwassen veelplegers

Huisvesting

111

71

25

0

2

Aantal cliënten met een 
beschermd wonen indicatie
Aantal plekken beschermd 
wonen
Aantal instromers 
maatschappelijke opvang 
Aantal wooneenheden  
maatschappelijke opvang  
Aantal wooneenheden opvang  
(dakloze) gezinnen

Dagbesteding

156

1

Aantal cliënten dagactiviteiten-
centrum GGZ Rivierduinen
Aantal cliënten begeleid  
zelfstandig wonen GGZ  
Rivierduinen

Gezondheid

403

29

68

339

Aantal cliënten verslavings- 
zorg
Aantal cliënten in  
methadonprogramma
Aantal cliënten mobiel team  
verslavingszorg
Aantal cliënten wijkteams  
GGZ Rivierduinen

Sociale relaties

12 Aantal keer tijdelijk huis- 
verbod opgelegd i.v.m. huiselijk 
geweld 

Veiligheid

46 Aantal IBS in psychiatrische  
inrichting

Crisis of ernstige zorgen 

348

266

Aantal cliënten crisisdienst GGZ 
Rivierduinen
Aantal meldingen Meldpunt zorg  
en overlast

Financiën

331

13

195

50

Aantal aanvragen gemeentelijke 
minnelijke schuldregeling
Aantal voortijdig beëindigde 
schuldregelingen
Aantal cliënten budget- 
begeleiding
Aantal mensen ingestroomd 
in een gerechtelijke schuld- 
saneringstraject

Hoog risico op maatschappelijke zorg Voorzieningen maatschappelijke zorg



Algemeen
21.316

170
845
4,9

6
7

Aantal inwoners
1 % Doelgroep maatschappelijke zorg 
5% Risicogroep maatschappelijke zorg 
% Mensen met alleen basisschool 
% Inwoners met een niet-Westerse migratieachtergrond
% Onvoldoende regie over eigen leven 

Huisvesting

25
11

<7

Financiën

5,5

5.830
2,8

8

% huishoudens op of  
onder sociaal minimum 
Aantal uitkeringsgerechtigden
% Inwoners die grote moeite 
hebben met rondkomen
% Inwoners met risicovolle  
of problematische schulden 

Dagbesteding

640

23

Aantal niet werkende werk- 
zoekenden
Aantal voortijdige school-
verlaters

Gezondheid

5

6
8
7

4,7
14

% Hoog risico op angst of  
depressie
% Aan suïcide gedacht
% Drinkt overmatig alcohol
% Gebruikt softdrugs
% Gebruikt harddrugs
% Mensen dat zegt niet  
vitaal te zijn

Sociale relaties

7
34

8

94

42

82

% Huishoudens eenoudergezin
% Huishoudens alleenstaand
% mensen dat zich ernstig  
eenzaam voelt
Aantal meldingen kinder- 
mishandeling
Aantal meldingen huiselijk 
geweld
Aantal echtscheidingen

Veiligheid

14

42

0
18

Aantal ex-gedetineerden dat  
in de gemeente is komen  
wonen 
Aantal personen met verward
gedrag (jan. – juni 2017)
Aantal jeugdige veelplegers
Aantal volwassen veelplegers

Hoog risico op maatschappelijke zorg

% Sociale huurwoningen
Aantal dreigende 
huisuitzettingen
Aantal huisuitzettingen

Huisvesting

18

8

1

0

0

Aantal cliënten met een 
beschermd wonen indicatie 
Aantal plekken beschermd 
wonen
Aantal instromers 
maatschappelijke opvang  
Aantal wooneenheden  
maatschappelijke opvang  
Aantal wooneenheden opvang  
(dakloze) gezinnen

Dagbesteding

9

13

Aantal cliënten dagactiviteiten-
centrum GGZ Rivierduinen
Aantal cliënten begeleid  
zelfstandig wonen GGZ  
Rivierduinen

Gezondheid

77

1

7

96

Aantal cliënten verslavings- 
zorg
Aantal cliënten in  
methadonprogramma
Aantal cliënten mobiel team  
verslavingszorg
Aantal cliënten wijkteams  
GGZ Rivierduinen

Sociale relaties

4 Aantal keer tijdelijk huis- 
verbod opgelegd i.v.m. huiselijk 
geweld 

Veiligheid

2 Aantal IBS in psychiatrische  
inrichting

Crisis of ernstige zorgen 

42

25

Aantal cliënten crisisdienst GGZ 
Rivierduinen
Aantal meldingen Meldpunt zorg  
en overlast

Financiën

4

Aantal aanvragen gemeentelijke 
minnelijke schuldregeling*
Aantal voortijdig beëindigde 
schuldregelingen*
Aantal cliënten budget- 
begeleiding*
Aantal mensen ingestroomd 
in een gerechtelijke schuld- 
saneringstraject

Voorzieningen maatschappelijke zorg

* data niet aangeleverd door ISD Bollenstreek



Algemeen
26.374

205
1.025

3,2
4
9

Aantal inwoners
1 % Doelgroep maatschappelijke zorg 
5% Risicogroep maatschappelijke zorg 
% Mensen met alleen basisschool 
% Inwoners met een niet-Westerse migratieachtergrond
% Onvoldoende regie over eigen leven 

Huisvesting

29
19

<7

Financiën

4,4

6.330
3,1

8

% huishoudens op of  
onder sociaal minimum 
Aantal uitkeringsgerechtigden
% Inwoners die grote moeite 
hebben met rondkomen
% Inwoners met risicovolle  
of problematische schulden 

Dagbesteding

652

28

Aantal niet werkende werk- 
zoekenden
Aantal voortijdige school-
verlaters

Gezondheid

5

7
11

7
4,3
13

% Hoog risico op angst of  
depressie
% Aan suïcide gedacht
% Drinkt overmatig alcohol
% Gebruikt softdrugs
% Gebruikt harddrugs
% Mensen dat zegt niet  
vitaal te zijn

Sociale relaties

6
28

9

72

30

72

% Huishoudens eenoudergezin
% Huishoudens alleenstaand
% mensen dat zich ernstig  
eenzaam voelt
Aantal meldingen kinder- 
mishandeling
Aantal meldingen huiselijk 
geweld
Aantal echtscheidingen

Veiligheid

14

57

0
13

Aantal ex-gedetineerden dat  
in de gemeente is komen  
wonen 
Aantal personen met verward
gedrag (jan. – juni 2017)
Aantal jeugdige veelplegers
Aantal volwassen veelplegers

Huisvesting

10

0

2

0

0

Aantal cliënten met een 
beschermd wonen indicatie 
Aantal plekken beschermd 
wonen
Aantal instromers 
maatschappelijke opvang  
Aantal wooneenheden  
maatschappelijke opvang  
Aantal wooneenheden opvang  
(dakloze) gezinnen

Dagbesteding

19

0

Aantal cliënten dagactiviteiten-
centrum GGZ Rivierduinen
Aantal cliënten begeleid  
zelfstandig wonen GGZ  
Rivierduinen

Gezondheid

70

7

7

33

Aantal cliënten verslavings- 
zorg
Aantal cliënten in  
methadonprogramma
Aantal cliënten mobiel team  
verslavingszorg
Aantal cliënten wijkteams  
GGZ Rivierduinen

Sociale relaties

2 Aantal keer tijdelijk huis- 
verbod opgelegd i.v.m. huiselijk 
geweld 

Veiligheid

3 Aantal IBS in psychiatrische  
inrichting

Crisis of ernstige zorgen 

74

36

Aantal cliënten crisisdienst GGZ 
Rivierduinen
Aantal meldingen Meldpunt zorg  
en overlast

Financiën

40

5

25

9

Aantal aanvragen gemeentelijke 
minnelijke schuldregeling
Aantal voortijdig beëindigde 
schuldregelingen
Aantal cliënten budget- 
begeleiding
Aantal mensen ingestroomd 
in een gerechtelijke schuld- 
saneringstraject

Hoog risico op maatschappelijke zorg Voorzieningen maatschappelijke zorg

% Sociale huurwoningen
Aantal dreigende 
huisuitzettingen
Aantal huisuitzettingen



Algemeen
64.532

490
2.440

2,8
5
8

Aantal inwoners
1 % Doelgroep maatschappelijke zorg 
5% Risicogroep maatschappelijke zorg 
% Mensen met alleen basisschool 
% Inwoners met een niet-Westerse migratieachtergrond
% Onvoldoende regie over eigen leven 

Huisvesting

30
92

11

Financiën

5,2

14.330
3,2

6

% huishoudens op of  
onder sociaal minimum 
Aantal uitkeringsgerechtigden
% Inwoners die grote moeite 
hebben met rondkomen
% Inwoners met risicovolle  
of problematische schulden 

Dagbesteding

1.381

90

Aantal niet werkende werk- 
zoekenden
Aantal voortijdige school-
verlaters

Gezondheid

6

5
5
6

3,4
18

% Hoog risico op angst of  
depressie
% Aan suïcide gedacht
% Drinkt overmatig alcohol
% Gebruikt softdrugs
% Gebruikt harddrugs
% Mensen dat zegt niet  
vitaal te zijn

Sociale relaties

6
30
10

216

108

238

% Huishoudens eenoudergezin
% Huishoudens alleenstaand
% mensen dat zich ernstig  
eenzaam voelt
Aantal meldingen kinder- 
mishandeling
Aantal meldingen huiselijk 
geweld
Aantal echtscheidingen

Veiligheid

34

122

2
31

Aantal ex-gedetineerden dat  
in de gemeente is komen  
wonen 
Aantal personen met verward
gedrag (jan. – juni 2017)
Aantal jeugdige veelplegers
Aantal volwassen veelplegers

Huisvesting

39

24

3

0

1

Aantal cliënten met een 
beschermd wonen indicatie 
Aantal plekken beschermd 
wonen
Aantal instromers 
maatschappelijke opvang  
Aantal wooneenheden  
maatschappelijke opvang  
Aantal wooneenheden opvang  
(dakloze) gezinnen

Dagbesteding

28

12

Aantal cliënten dagactiviteiten-
centrum GGZ Rivierduinen
Aantal cliënten begeleid  
zelfstandig wonen GGZ  
Rivierduinen

Gezondheid

327

39

10

187

Aantal cliënten verslavings- 
zorg
Aantal cliënten in  
methadonprogramma
Aantal cliënten mobiel team  
verslavingszorg
Aantal cliënten wijkteams  
GGZ Rivierduinen

Sociale relaties

14 Aantal keer tijdelijk huis- 
verbod opgelegd i.v.m. huiselijk 
geweld 

Veiligheid

6 Aantal IBS in psychiatrische  
inrichting

Crisis of ernstige zorgen 

158

159

Aantal cliënten crisisdienst GGZ 
Rivierduinen
Aantal meldingen Meldpunt zorg  
en overlast

Financiën

155

15

200

34

Aantal aanvragen gemeentelijke 
minnelijke schuldregeling
Aantal voortijdig beëindigde 
schuldregelingen
Aantal cliënten budget- 
begeleiding
Aantal mensen ingestroomd 
in een gerechtelijke schuld- 
saneringstraject

Hoog risico op maatschappelijke zorg Voorzieningen maatschappelijke zorg

% Sociale huurwoningen
Aantal dreigende 
huisuitzettingen
Aantal huisuitzettingen



Algemeen
123.661

1.015
5.065

3,4
16

9

Aantal inwoners
1 % Doelgroep maatschappelijke zorg 
5% Risicogroep maatschappelijke zorg 
% Mensen met alleen basisschool 
% Inwoners met een niet-Westerse migratieachtergrond
% Onvoldoende regie over eigen leven 

Huisvesting

36
78
19

Financiën

9,3

27.090
5,1

8

% huishoudens op of  
onder sociaal minimum 
Aantal uitkeringsgerechtigden
% Inwoners die grote moeite 
hebben met rondkomen
% Inwoners met risicovolle  
of problematische schulden 

Dagbesteding

4.762

162

Aantal niet werkende werk- 
zoekenden
Aantal voortijdige school-
verlaters

Gezondheid

10

11
8

14
7,2
16

% Hoog risico op angst of  
depressie
% Aan suïcide gedacht
% Drinkt overmatig alcohol
% Gebruikt softdrugs
% Gebruikt harddrugs
% Mensen dat zegt niet  
vitaal te zijn

Sociale relaties

5
54
11

422

232

403

% Huishoudens eenoudergezin
% Huishoudens alleenstaand
% mensen dat zich ernstig  
eenzaam voelt
Aantal meldingen kinder- 
mishandeling
Aantal meldingen huiselijk 
geweld
Aantal echtscheidingen

Veiligheid

239

412

6
193

Aantal ex-gedetineerden dat  
in de gemeente is komen  
wonen 
Aantal personen met verward
gedrag (jan. – juni 2017)
Aantal jeugdige veelplegers
Aantal volwassen veelplegers

Huisvesting

272

200

34

95

13

Aantal cliënten met een 
beschermd wonen indicatie 
Aantal plekken beschermd 
wonen
Aantal instromers 
maatschappelijke opvang  
Aantal wooneenheden  
maatschappelijke opvang  
Aantal wooneenheden opvang  
(dakloze) gezinnen

Dagbesteding

246

71

Aantal cliënten dagactiviteiten-
centrum GGZ Rivierduinen
Aantal cliënten begeleid  
zelfstandig wonen GGZ  
Rivierduinen

Gezondheid

645

100

46

560

Aantal cliënten verslavings- 
zorg
Aantal cliënten in  
methadonprogramma
Aantal cliënten mobiel team  
verslavingszorg
Aantal cliënten wijkteams  
GGZ Rivierduinen

Sociale relaties

16 Aantal keer tijdelijk huis- 
verbod opgelegd i.v.m. huiselijk 
geweld 

Veiligheid

138 Aantal IBS in psychiatrische  
inrichting

Crisis of ernstige zorgen 

338

269

Aantal cliënten crisisdienst GGZ 
Rivierduinen
Aantal meldingen Meldpunt zorg  
en overlast

Financiën

336

70

520

29

Aantal aanvragen gemeentelijke 
minnelijke schuldregeling
Aantal voortijdig beëindigde 
schuldregelingen
Aantal cliënten budget- 
begeleiding
Aantal mensen ingestroomd 
in een gerechtelijke schuld- 
saneringstraject

Hoog risico op maatschappelijke zorg Voorzieningen maatschappelijke zorg

% Sociale huurwoningen
Aantal dreigende 
huisuitzettingen
Aantal huisuitzettingen



Algemeen
27.128

215
1.065

2,1
11

7

Aantal inwoners
1 % Doelgroep maatschappelijke zorg 
5% Risicogroep maatschappelijke zorg 
% Mensen met alleen basisschool 
% Inwoners met een niet-Westerse migratieachtergrond
% Onvoldoende regie over eigen leven 

Huisvesting

24
35

<4

Financiën

5

7.380
1,9

9

% huishoudens op of  
onder sociaal minimum 
Aantal uitkeringsgerechtigden
% Inwoners die grote moeite 
hebben met rondkomen
% Inwoners met risicovolle  
of problematische schulden 

Dagbesteding

686

35

Aantal niet werkende werk- 
zoekenden
Aantal voortijdige school-
verlaters

Gezondheid

8

7
7
5

2,9
16

% Hoog risico op angst of  
depressie
% Aan suïcide gedacht
% Drinkt overmatig alcohol
% Gebruikt softdrugs
% Gebruikt harddrugs
% Mensen dat zegt niet  
vitaal te zijn

Sociale relaties

7
35
10

70

41

107

% Huishoudens eenoudergezin
% Huishoudens alleenstaand
% mensen dat zich ernstig  
eenzaam voelt
Aantal meldingen kinder- 
mishandeling
Aantal meldingen huiselijk 
geweld
Aantal echtscheidingen

Veiligheid

10

64

0
7

Aantal ex-gedetineerden dat  
in de gemeente is komen  
wonen 
Aantal personen met verward
gedrag (jan. – juni 2017)
Aantal jeugdige veelplegers
Aantal volwassen veelplegers

Huisvesting

11

0

1

0

1

Aantal cliënten met een 
beschermd wonen indicatie 
Aantal plekken beschermd 
wonen
Aantal instromers 
maatschappelijke opvang  
Aantal wooneenheden  
maatschappelijke opvang  
Aantal wooneenheden opvang  
(dakloze) gezinnen

Dagbesteding

35

3

Aantal cliënten dagactiviteiten-
centrum GGZ Rivierduinen
Aantal cliënten begeleid  
zelfstandig wonen GGZ  
Rivierduinen

Gezondheid

68

2

7

46

Aantal cliënten verslavings- 
zorg
Aantal cliënten in  
methadonprogramma
Aantal cliënten mobiel team  
verslavingszorg
Aantal cliënten wijkteams  
GGZ Rivierduinen

Sociale relaties

5 Aantal keer tijdelijk huis- 
verbod opgelegd i.v.m. huiselijk 
geweld 

Veiligheid

11 Aantal IBS in psychiatrische  
inrichting

Crisis of ernstige zorgen 

77

60

Aantal cliënten crisisdienst GGZ 
Rivierduinen
Aantal meldingen Meldpunt zorg  
en overlast

Financiën

43

8

57

1

Aantal aanvragen gemeentelijke 
minnelijke schuldregeling
Aantal voortijdig beëindigde 
schuldregelingen
Aantal cliënten budget- 
begeleiding
Aantal mensen ingestroomd 
in een gerechtelijke schuld- 
saneringstraject

Hoog risico op maatschappelijke zorg Voorzieningen maatschappelijke zorg

% Sociale huurwoningen
Aantal dreigende 
huisuitzettingen
Aantal huisuitzettingen



Algemeen
22.717

180
900
3,9

5
8

Aantal inwoners
1 % Doelgroep maatschappelijke zorg 
5% Risicogroep maatschappelijke zorg 
% Mensen met alleen basisschool 
% Inwoners met een niet-Westerse migratieachtergrond
% Onvoldoende regie over eigen leven 

Huisvesting

29
11

<7

Financiën

4,9

6.080
5,1

7

% huishoudens op of  
onder sociaal minimum 
Aantal uitkeringsgerechtigden
% Inwoners die grote moeite 
hebben met rondkomen
% Inwoners met risicovolle  
of problematische schulden 

Dagbesteding

588

23

Aantal niet werkende werk- 
zoekenden
Aantal voortijdige school-
verlaters

Gezondheid

7

9
10

6
2,9
15

% Hoog risico op angst of  
depressie
% Aan suïcide gedacht
% Drinkt overmatig alcohol
% Gebruikt softdrugs
% Gebruikt harddrugs
% Mensen dat zegt niet  
vitaal te zijn

Sociale relaties

7
33
10

72

26

85

% Huishoudens eenoudergezin
% Huishoudens alleenstaand
% mensen dat zich ernstig  
eenzaam voelt
Aantal meldingen kinder- 
mishandeling
Aantal meldingen huiselijk 
geweld
Aantal echtscheidingen

Veiligheid

10

62

0
12

Aantal ex-gedetineerden dat  
in de gemeente is komen  
wonen 
Aantal personen met verward
gedrag (jan. – juni 2017)
Aantal jeugdige veelplegers
Aantal volwassen veelplegers

Huisvesting

9

0

2

0

0

Aantal cliënten met een 
beschermd wonen indicatie 
Aantal plekken beschermd 
wonen
Aantal instromers 
maatschappelijke opvang  
Aantal wooneenheden  
maatschappelijke opvang  
Aantal wooneenheden opvang  
(dakloze) gezinnen

Dagbesteding

13

9

Aantal cliënten dagactiviteiten-
centrum GGZ Rivierduinen
Aantal cliënten begeleid  
zelfstandig wonen GGZ  
Rivierduinen

Gezondheid

81

4

7

70

Aantal cliënten verslavings- 
zorg
Aantal cliënten in  
methadonprogramma
Aantal cliënten mobiel team  
verslavingszorg
Aantal cliënten wijkteams  
GGZ Rivierduinen

Sociale relaties

0 Aantal keer tijdelijk huis- 
verbod opgelegd i.v.m. huiselijk 
geweld 

Veiligheid

7 Aantal IBS in psychiatrische  
inrichting

Crisis of ernstige zorgen 

42

28

Aantal cliënten crisisdienst GGZ 
Rivierduinen
Aantal meldingen Meldpunt zorg  
en overlast

Financiën

4

Aantal aanvragen gemeentelijke 
minnelijke schuldregeling*
Aantal voortijdig beëindigde 
schuldregelingen*
Aantal cliënten budget- 
begeleiding*
Aantal mensen ingestroomd 
in een gerechtelijke schuld- 
saneringstraject

Hoog risico op maatschappelijke zorg Voorzieningen maatschappelijke zorg

% Sociale huurwoningen
Aantal dreigende 
huisuitzettingen
Aantal huisuitzettingen

* data niet aangeleverd door ISD Bollenstreek



Algemeen
27.914

215
1.075

5,2
4
7

Aantal inwoners
1 % Doelgroep maatschappelijke zorg 
5% Risicogroep maatschappelijke zorg 
% Mensen met alleen basisschool 
% Inwoners met een niet-Westerse migratieachtergrond
% Onvoldoende regie over eigen leven 

Huisvesting

22
41

<7

Financiën

4,1

6.920
3,2

6

% huishoudens op of  
onder sociaal minimum 
Aantal uitkeringsgerechtigden
% Inwoners die grote moeite 
hebben met rondkomen
% Inwoners met risicovolle  
of problematische schulden 

Dagbesteding

608

29

Aantal niet werkende werk- 
zoekenden
Aantal voortijdige school-
verlaters

Gezondheid

6

8
13

6
4,8
14

% Hoog risico op angst of  
depressie
% Aan suïcide gedacht
% Drinkt overmatig alcohol
% Gebruikt softdrugs
% Gebruikt harddrugs
% Mensen dat zegt niet  
vitaal te zijn

Sociale relaties

6
27

7

63

32

64

% Huishoudens eenoudergezin
% Huishoudens alleenstaand
% mensen dat zich ernstig  
eenzaam voelt
Aantal meldingen kinder- 
mishandeling
Aantal meldingen huiselijk 
geweld
Aantal echtscheidingen

Veiligheid

11

19

0
11

Aantal ex-gedetineerden dat  
in de gemeente is komen  
wonen 
Aantal personen met verward
gedrag (jan. – juni 2017)
Aantal jeugdige veelplegers
Aantal volwassen veelplegers

Huisvesting

14

0

4

0

0

Aantal cliënten met een 
beschermd wonen indicatie 
Aantal plekken beschermd 
wonen
Aantal instromers 
maatschappelijke opvang  
Aantal wooneenheden  
maatschappelijke opvang  
Aantal wooneenheden opvang  
(dakloze) gezinnen

Dagbesteding

11

0

Aantal cliënten dagactiviteiten-
centrum GGZ Rivierduinen
Aantal cliënten begeleid  
zelfstandig wonen GGZ  
Rivierduinen

Gezondheid

56

1

8

37

Aantal cliënten verslavings- 
zorg
Aantal cliënten in  
methadonprogramma
Aantal cliënten mobiel team  
verslavingszorg
Aantal cliënten wijkteams  
GGZ Rivierduinen

Sociale relaties

3 Aantal keer tijdelijk huis- 
verbod opgelegd i.v.m. huiselijk 
geweld 

Veiligheid

4 Aantal IBS in psychiatrische  
inrichting

Crisis of ernstige zorgen 

59

68

Aantal cliënten crisisdienst GGZ 
Rivierduinen
Aantal meldingen Meldpunt zorg  
en overlast

Financiën

40

5

25

8

Aantal aanvragen gemeentelijke 
minnelijke schuldregeling
Aantal voortijdig beëindigde 
schuldregelingen
Aantal cliënten budget- 
begeleiding
Aantal mensen ingestroomd 
in een gerechtelijke schuld- 
saneringstraject

Hoog risico op maatschappelijke zorg Voorzieningen maatschappelijke zorg

% Sociale huurwoningen
Aantal dreigende 
huisuitzettingen
Aantal huisuitzettingen



Algemeen
25.867

210
1.045

2,7
5
7

Aantal inwoners
1 % Doelgroep maatschappelijke zorg 
5% Risicogroep maatschappelijke zorg 
% Mensen met alleen basisschool 
% Inwoners met een niet-Westerse migratieachtergrond
% Onvoldoende regie over eigen leven 

Huisvesting

19
24

1

Financiën

6,3

7.160
4,7

9

% huishoudens op of  
onder sociaal minimum 
Aantal uitkeringsgerechtigden
% Inwoners die grote moeite 
hebben met rondkomen
% Inwoners met risicovolle  
of problematische schulden 

Dagbesteding

621

33

Aantal niet werkende werk- 
zoekenden
Aantal voortijdige school-
verlaters

Gezondheid

4

5
11

8
5,3
14

% Hoog risico op angst of  
depressie
% Aan suïcide gedacht
% Drinkt overmatig alcohol
% Gebruikt softdrugs
% Gebruikt harddrugs
% Mensen dat zegt niet  
vitaal te zijn

Sociale relaties

7
37
11

81

43

97

% Huishoudens eenoudergezin
% Huishoudens alleenstaand
% mensen dat zich ernstig  
eenzaam voelt
Aantal meldingen kinder- 
mishandeling
Aantal meldingen huiselijk 
geweld
Aantal echtscheidingen

Veiligheid

12

78

0
15

Aantal ex-gedetineerden dat  
in de gemeente is komen  
wonen 
Aantal personen met verward
gedrag (jan. – juni 2017)
Aantal jeugdige veelplegers
Aantal volwassen veelplegers

Huisvesting

33

7

4

0

0

Aantal cliënten met een 
beschermd wonen indicatie 
Aantal plekken beschermd 
wonen
Aantal instromers 
maatschappelijke opvang  
Aantal wooneenheden  
maatschappelijke opvang  
Aantal wooneenheden opvang  
(dakloze) gezinnen

Dagbesteding

23

4

Aantal cliënten dagactiviteiten-
centrum GGZ Rivierduinen
Aantal cliënten begeleid  
zelfstandig wonen GGZ  
Rivierduinen

Gezondheid

92

6

9

70

Aantal cliënten verslavings- 
zorg
Aantal cliënten in  
methadonprogramma
Aantal cliënten mobiel team  
verslavingszorg
Aantal cliënten wijkteams  
GGZ Rivierduinen

Sociale relaties

2 Aantal keer tijdelijk huis- 
verbod opgelegd i.v.m. huiselijk 
geweld 

Veiligheid

11 Aantal IBS in psychiatrische  
inrichting

Crisis of ernstige zorgen 

63

50

Aantal cliënten crisisdienst GGZ 
Rivierduinen
Aantal meldingen Meldpunt zorg  
en overlast

Financiën

4

Aantal aanvragen gemeentelijke 
minnelijke schuldregeling*
Aantal voortijdig beëindigde 
schuldregelingen*
Aantal cliënten budget- 
begeleiding*
Aantal mensen ingestroomd 
in een gerechtelijke schuld- 
saneringstraject

Hoog risico op maatschappelijke zorg Voorzieningen maatschappelijke zorg

% Sociale huurwoningen
Aantal dreigende 
huisuitzettingen
Aantal huisuitzettingen

* data niet aangeleverd door ISD Bollenstreek



Algemeen
16.318

130
640
3,6

4
7

Aantal inwoners
1 % Doelgroep maatschappelijke zorg 
5% Risicogroep maatschappelijke zorg 
% Mensen met alleen basisschool 
% Inwoners met een niet-Westerse migratieachtergrond
% Onvoldoende regie over eigen leven 

Huisvesting

29
19

1

Financiën

5,9

4.290
1,8

7

% huishoudens op of  
onder sociaal minimum 
Aantal uitkeringsgerechtigden
% Inwoners die grote moeite 
hebben met rondkomen
% Inwoners met risicovolle  
of problematische schulden 

Dagbesteding

465

15

Aantal niet werkende werk- 
zoekenden
Aantal voortijdige school-
verlaters

Gezondheid

3

4
13

8
5,4
12

% Hoog risico op angst of  
depressie
% Aan suïcide gedacht
% Drinkt overmatig alcohol
% Gebruikt softdrugs
% Gebruikt harddrugs
% Mensen dat zegt niet  
vitaal te zijn

Sociale relaties

6
33

8

37

14

62

% Huishoudens eenoudergezin
% Huishoudens alleenstaand
% mensen dat zich ernstig  
eenzaam voelt
Aantal meldingen kinder- 
mishandeling
Aantal meldingen huiselijk 
geweld
Aantal echtscheidingen

Veiligheid

7

22

0
8

Aantal ex-gedetineerden dat  
in de gemeente is komen  
wonen 
Aantal personen met verward
gedrag (jan. – juni 2017)
Aantal jeugdige veelplegers
Aantal volwassen veelplegers

Huisvesting

75

89

1

0

0

Aantal cliënten met een 
beschermd wonen indicatie 
Aantal plekken beschermd 
wonen
Aantal instromers 
maatschappelijke opvang  
Aantal wooneenheden  
maatschappelijke opvang  
Aantal wooneenheden opvang  
(dakloze) gezinnen

Dagbesteding

81

9

Aantal cliënten dagactiviteiten-
centrum GGZ Rivierduinen
Aantal cliënten begeleid  
zelfstandig wonen GGZ  
Rivierduinen

Gezondheid

52

2

1

121

Aantal cliënten verslavings- 
zorg
Aantal cliënten in  
methadonprogramma
Aantal cliënten mobiel team  
verslavingszorg
Aantal cliënten wijkteams  
GGZ Rivierduinen

Sociale relaties

2 Aantal keer tijdelijk huis- 
verbod opgelegd i.v.m. huiselijk 
geweld 

Veiligheid

7 Aantal IBS in psychiatrische  
inrichting

Crisis of ernstige zorgen 

35

28

Aantal cliënten crisisdienst GGZ 
Rivierduinen
Aantal meldingen Meldpunt zorg  
en overlast

Financiën

6

Aantal aanvragen gemeentelijke 
minnelijke schuldregeling*
Aantal voortijdig beëindigde 
schuldregelingen*
Aantal cliënten budget- 
begeleiding*
Aantal mensen ingestroomd 
in een gerechtelijke schuld- 
saneringstraject

Hoog risico op maatschappelijke zorg Voorzieningen maatschappelijke zorg

% Sociale huurwoningen
Aantal dreigende 
huisuitzettingen
Aantal huisuitzettingen

* data niet aangeleverd door ISD Bollenstreek



Algemeen
23.608

180
895
3,2

8
9

Aantal inwoners
1 % Doelgroep maatschappelijke zorg 
5% Risicogroep maatschappelijke zorg 
% Mensen met alleen basisschool 
% Inwoners met een niet-Westerse migratieachtergrond
% Onvoldoende regie over eigen leven 

Huisvesting

17
15

1

Financiën

4,9

5.820
3,5

6

% huishoudens op of  
onder sociaal minimum 
Aantal uitkeringsgerechtigden
% Inwoners die grote moeite 
hebben met rondkomen
% Inwoners met risicovolle  
of problematische schulden 

Dagbesteding

534

20

Aantal niet werkende werk- 
zoekenden
Aantal voortijdige school-
verlaters

Gezondheid

5

5
8
7

2,8
16

% Hoog risico op angst of  
depressie
% Aan suïcide gedacht
% Drinkt overmatig alcohol
% Gebruikt softdrugs
% Gebruikt harddrugs
% Mensen dat zegt niet  
vitaal te zijn

Sociale relaties

7
35
11

74

29

93

% Huishoudens eenoudergezin
% Huishoudens alleenstaand
% mensen dat zich ernstig  
eenzaam voelt
Aantal meldingen kinder- 
mishandeling
Aantal meldingen huiselijk 
geweld
Aantal echtscheidingen

Veiligheid

6

58

0
14

Aantal ex-gedetineerden dat  
in de gemeente is komen  
wonen 
Aantal personen met verward
gedrag (jan. – juni 2017)
Aantal jeugdige veelplegers
Aantal volwassen veelplegers

Huisvesting

32

17

7

0

0

Aantal cliënten met een 
beschermd wonen indicatie 
Aantal plekken beschermd 
wonen
Aantal instromers 
maatschappelijke opvang  
Aantal wooneenheden  
maatschappelijke opvang  
Aantal wooneenheden opvang  
(dakloze) gezinnen

Dagbesteding

63

10

Aantal cliënten dagactiviteiten-
centrum GGZ Rivierduinen
Aantal cliënten begeleid  
zelfstandig wonen GGZ  
Rivierduinen

Gezondheid

57

4

1

76

Aantal cliënten verslavings- 
zorg
Aantal cliënten in  
methadonprogramma
Aantal cliënten mobiel team  
verslavingszorg
Aantal cliënten wijkteams  
GGZ Rivierduinen

Sociale relaties

2 Aantal keer tijdelijk huis- 
verbod opgelegd i.v.m. huiselijk 
geweld 

Veiligheid

7 Aantal IBS in psychiatrische  
inrichting

Crisis of ernstige zorgen 

38

40

Aantal cliënten crisisdienst GGZ 
Rivierduinen
Aantal meldingen Meldpunt zorg  
en overlast

Financiën

64

2

10

6

Aantal aanvragen gemeentelijke 
minnelijke schuldregeling
Aantal voortijdig beëindigde 
schuldregelingen
Aantal cliënten budget- 
begeleiding
Aantal mensen ingestroomd 
in een gerechtelijke schuld- 
saneringstraject

Hoog risico op maatschappelijke zorg Voorzieningen maatschappelijke zorg

% Sociale huurwoningen
Aantal dreigende 
huisuitzettingen
Aantal huisuitzettingen



Algemeen
36.093

257
1.385

2
6
8

Aantal inwoners
1 % Doelgroep maatschappelijke zorg 
5% Risicogroep maatschappelijke zorg 
% Mensen met alleen basisschool 
% Inwoners met een niet-Westerse migratieachtergrond
% Onvoldoende regie over eigen leven 

Huisvesting

24
10

<7

Financiën

4,1

8.390
1,2

4

% huishoudens op of  
onder sociaal minimum 
Aantal uitkeringsgerechtigden
% Inwoners die grote moeite 
hebben met rondkomen
% Inwoners met risicovolle  
of problematische schulden 

Dagbesteding

799

33

Aantal niet werkende werk- 
zoekenden
Aantal voortijdige school-
verlaters

Gezondheid

5

4
7
6

4,5
10

% Hoog risico op angst of  
depressie
% Aan suïcide gedacht
% Drinkt overmatig alcohol
% Gebruikt softdrugs
% Gebruikt harddrugs
% Mensen dat zegt niet  
vitaal te zijn

Sociale relaties

7
30

8

90

39

172

% Huishoudens eenoudergezin
% Huishoudens alleenstaand
% mensen dat zich ernstig  
eenzaam voelt
Aantal meldingen kinder- 
mishandeling
Aantal meldingen huiselijk 
geweld
Aantal echtscheidingen

Veiligheid

17

89

5
14

Aantal ex-gedetineerden dat  
in de gemeente is komen  
wonen 
Aantal personen met verward
gedrag (jan. – juni 2017)
Aantal jeugdige veelplegers
Aantal volwassen veelplegers

Huisvesting

21

5

0

0

0

Aantal cliënten met een 
beschermd wonen indicatie 
Aantal plekken beschermd 
wonen
Aantal instromers 
maatschappelijke opvang  
Aantal wooneenheden  
maatschappelijke opvang  
Aantal wooneenheden opvang  
(dakloze) gezinnen

Dagbesteding

25

13

Aantal cliënten dagactiviteiten-
centrum GGZ Rivierduinen
Aantal cliënten begeleid  
zelfstandig wonen GGZ  
Rivierduinen

Gezondheid

84

3

4

119

Aantal cliënten verslavings- 
zorg
Aantal cliënten in  
methadonprogramma
Aantal cliënten mobiel team  
verslavingszorg
Aantal cliënten wijkteams  
GGZ Rivierduinen

Sociale relaties

4 Aantal keer tijdelijk huis- 
verbod opgelegd i.v.m. huiselijk 
geweld 

Veiligheid

32 Aantal IBS in psychiatrische  
inrichting

Crisis of ernstige zorgen 

59

45

Aantal cliënten crisisdienst GGZ 
Rivierduinen
Aantal meldingen Meldpunt zorg  
en overlast

Financiën

3

Aantal aanvragen gemeentelijke 
minnelijke schuldregelingen*
Aantal voortijdig beëindigde 
schuldregelingen*
Aantal cliënten budget- 
begeleiding*
Aantal mensen ingestroomd 
in een gerechtelijke schuld- 
saneringstraject

Hoog risico op maatschappelijke zorg Voorzieningen maatschappelijke zorg

% Sociale huurwoningen
Aantal dreigende 
huisuitzettingen
Aantal huisuitzettingen

* data niet aangeleverd door ISD Bollenstreek



Algemeen
25.315

195
980
0,3

9
8

Aantal inwoners
1 % Doelgroep maatschappelijke zorg 
5% Risicogroep maatschappelijke zorg 
% Mensen met alleen basisschool 
% Inwoners met een niet-Westerse migratieachtergrond
% Onvoldoende regie over eigen leven 

Huisvesting

22
13

3

Financiën

5,4

6.910
3

8

% huishoudens op of  
onder sociaal minimum 
Aantal uitkeringsgerechtigden
% Inwoners die grote moeite 
hebben met rondkomen
% Inwoners met risicovolle  
of problematische schulden 

Dagbesteding

637

28

Aantal niet werkende werk- 
zoekenden
Aantal voortijdige school-
verlaters

Gezondheid

6

7
8
5

3,8
17

% Hoog risico op angst of  
depressie
% Aan suïcide gedacht
% Drinkt overmatig alcohol
% Gebruikt softdrugs
% Gebruikt harddrugs
% Mensen dat zegt niet  
vitaal te zijn

Sociale relaties

7
33

8

68

28

109

% Huishoudens eenoudergezin
% Huishoudens alleenstaand
% mensen dat zich ernstig  
eenzaam voelt
Aantal meldingen kinder- 
mishandeling
Aantal meldingen huiselijk 
geweld
Aantal echtscheidingen

Veiligheid

20

49

0
12

Aantal ex-gedetineerden dat  
in de gemeente is komen  
wonen 
Aantal personen met verward
gedrag (jan. – juni 2017)
Aantal jeugdige veelplegers
Aantal volwassen veelplegers

Huisvesting

8

1

0

0

2

Aantal cliënten met een 
beschermd wonen indicatie 
Aantal plekken beschermd 
wonen
Aantal instromers 
maatschappelijke opvang  
Aantal wooneenheden  
maatschappelijke opvang  
Aantal wooneenheden opvang  
(dakloze) gezinnen

Dagbesteding

18

3

Aantal cliënten dagactiviteiten-
centrum GGZ Rivierduinen
Aantal cliënten begeleid  
zelfstandig wonen GGZ  
Rivierduinen

Gezondheid

74

6

7

46

Aantal cliënten verslavings- 
zorg
Aantal cliënten in  
methadonprogramma
Aantal cliënten mobiel team  
verslavingszorg
Aantal cliënten wijkteams  
GGZ Rivierduinen

Sociale relaties

3 Aantal keer tijdelijk huis- 
verbod opgelegd i.v.m. huiselijk 
geweld 

Veiligheid

3 Aantal IBS in psychiatrische  
inrichting

Crisis of ernstige zorgen 

63

39

Aantal cliënten crisisdienst GGZ 
Rivierduinen
Aantal meldingen Meldpunt zorg  
en overlast

Financiën

44

8

49

10

Aantal aanvragen gemeentelijke 
minnelijke schuldregeling
Aantal voortijdig beëindigde 
schuldregelingen
Aantal cliënten budget- 
begeleiding
Aantal mensen ingestroomd 
in een gerechtelijke schuld- 
saneringstraject

Hoog risico op maatschappelijke zorg Voorzieningen maatschappelijke zorg

% Sociale huurwoningen
Aantal dreigende 
huisuitzettingen
Aantal huisuitzettingen



Algemeen
8.367

65
325
2,2

5
8

Aantal inwoners
1 % Doelgroep maatschappelijke zorg 
5% Risicogroep maatschappelijke zorg 
% Mensen met alleen basisschool 
% Inwoners met een niet-Westerse migratieachtergrond
% Onvoldoende regie over eigen leven 

Huisvesting

18
8

<4

Financiën

3,9

2.240
2,2

6

% huishoudens op of  
onder sociaal minimum 
Aantal uitkeringsgerechtigden
% Inwoners die grote moeite 
hebben met rondkomen
% Inwoners met risicovolle  
of problematische schulden 

Dagbesteding

174

9

Aantal niet werkende werk- 
zoekenden
Aantal voortijdige school-
verlaters

Gezondheid

5

5
7
9

3,3
13

% Hoog risico op angst of  
depressie
% Aan suïcide gedacht
% Drinkt overmatig alcohol
% Gebruikt softdrugs
% Gebruikt harddrugs
% Mensen dat zegt niet  
vitaal te zijn

Sociale relaties

6
28

8

18

8

26

% Huishoudens eenoudergezin
% Huishoudens alleenstaand
% mensen dat zich ernstig  
eenzaam voelt
Aantal meldingen kinder- 
mishandeling
Aantal meldingen huiselijk 
geweld
Aantal echtscheidingen

Veiligheid

5

9

0
4

Aantal ex-gedetineerden dat  
in de gemeente is komen  
wonen 
Aantal personen met verward
gedrag (jan. – juni 2017)
Aantal jeugdige veelplegers
Aantal volwassen veelplegers

Huisvesting

2

0

0

0

0

Aantal cliënten met een 
beschermd wonen indicatie
Aantal plekken beschermd 
wonen
Aantal instromers 
maatschappelijke opvang  
Aantal wooneenheden  
maatschappelijke opvang  
Aantal wooneenheden opvang  
(dakloze) gezinnen

Dagbesteding

4

1

Aantal cliënten dagactiviteiten-
centrum GGZ Rivierduinen
Aantal cliënten begeleid  
zelfstandig wonen GGZ  
Rivierduinen

Gezondheid

23

0

1

7

Aantal cliënten verslavings- 
zorg
Aantal cliënten in  
methadonprogramma
Aantal cliënten mobiel team  
verslavingszorg
Aantal cliënten wijkteams  
GGZ Rivierduinen

Sociale relaties

1 Aantal keer tijdelijk huis- 
verbod opgelegd i.v.m. huiselijk 
geweld 

Veiligheid

3 Aantal IBS in psychiatrische  
inrichting

Crisis of ernstige zorgen 

15

10

Aantal cliënten crisisdienst GGZ 
Rivierduinen
Aantal meldingen Meldpunt zorg  
en overlast

Financiën

 

12

2

Aantal aanvragen gemeentelijke 
minnelijke schuldregeling*
Aantal voortijdig beëindigde 
schuldregelingen*
Aantal cliënten budget- 
begeleiding
Aantal mensen ingestroomd 
in een gerechtelijke schuld- 
saneringstraject

Hoog risico op maatschappelijke zorg Voorzieningen maatschappelijke zorg

% Sociale huurwoningen
Aantal dreigende 
huisuitzettingen
Aantal huisuitzettingen

* data niet aangeleverd



Hoog risico op maatschappelijke zorg

Algemeen
558.125

4.380
21.895

4
9
8

Aantal inwoners
1 % Doelgroep maatschappelijke zorg 
5% Risicogroep maatschappelijke zorg 
% Mensen met alleen basisschool 
% Inwoners met een niet-Westerse migratieachtergrond
% Onvoldoende regie over eigen leven 

Huisvesting

28
482

75
304

% Sociale huurwoningen
Aantal dreigende 
huisuitzettingen
Aantal huisuitzettingen
Aantal feitelijk daklozen

Financiën

5,3

135.280
4

8

% Huishoudens op of  
onder sociaal minimum 
Aantal uitkeringsgerechtigden
% Inwoners die grote moeite 
hebben met rondkomen
% Inwoners met risicovolle  
of problematische schulden 

Dagbesteding

16.136

663

Aantal niet werkende werk- 
zoekenden
Aantal voortijdige school- 
verlaters 

Gezondheid

7

7
8
8

4,6
15

% Hoog risico op angst of  
depressie
% Aan suïcide gedacht
% Drinkt overmatig alcohol
% Gebruikt softdrugs
% Gebruikt harddrugs
% Mensen dat zegt niet  
vitaal te zijn

Sociale relaties

6
38

9

1.724

847

2.743

% Huishoudens eenoudergezin
% Huishoudens alleenstaand
% mensen dat zich ernstig  
eenzaam voelt
Aantal meldingen kinder- 
mishandeling
Aantal meldingen huiselijk  
geweld
Aantal echtscheidingen

Veiligheid

481

1.311

16
431

Aantal ex-gedetineerden  
dat in de gemeente is  
komen wonen 
Aantal personen met verward  
gedrag(jan. – juni 2017)
Aantal jeugdige veelplegers
Aantal volwassen veelplegers

Beschermd wonen
27,8 miljoen

Maatschappelijke  
opvang, verslavings-
zorg en bemoeizorg
7,8 miljoen

Voorzieningen maatschappelijke zorg

Huisvesting

655

433

91

101

703

19

Aantal cliënten met een 
beschermd wonen indicatie 
Aantal plekken beschermd 
wonen
Aantal instromers 
maatschappelijke opvang  
Aantal wooneenheden  
maatschappelijke opvang
Aantal clienten ambulante 
woonbegeleiding Binnenvest 
Aantal wooneenheden opvang  
(dakloze) gezinnen

Dagbesteding

Aantal daklozen met individuele  
begeleiding Binnenvest
Aantal daklozen met dag- 
activiteiten bij de Binnenvest
Aantal cliënten dagactiviteiten-
centrum GGZ Rivierduinen
Aantal cliënten begeleid  
zelfstandig wonen GGZ  
Rivierduinen

Gezondheid

2.109

204

183

1.807

Aantal cliënten  
verslavingszorg: 
51% waarvan verslaafd  
aan alcohol
Aantal cliënten in  
methadonprogramma
Aantal cliënten mobiel team  
verslavingszorg
Aantal cliënten wijkteams  
GGZ Rivierduinen

Sociale relaties

70

83

Aantal keer tijdelijk huis- 
verbod opgelegd i.v.m.  
huiselijk geweld 
Basiszorgcoördinatie  
kwetsbare kinderen

Veiligheid

280

249

50

Aantal IBS in psychiatrische  
inrichting
Aantal (ex-)gedetineerden 
besproken in nazorgoverleg 
binnen het Veiligheidshuis
Aantal personen met  
complexe en keten- 
overstijgende problematiek 
besproken in een focusoverleg 
van het Veiligheidshuis

Crisis of ernstige zorgen 

114

1.421

1.123

Aantal cliënten crisisdienst  
Kwadraad 
Aantal cliënten crisisdienst  
GGZ Rivierduinen
Aantal meldingen Meldpunt zorg  
en overlast

Financiën

1.053

124

1.093

170

Aantal aanvragen gemeentelijke 
minnelijke schuldregeling*
Aantal voortijdig beëindigde 
schuldregelingen*
Aantal cliënten budget- 
begeleiding* 
Aantal mensen ingestroomd 
in een gerechtelijke schuld- 
saneringstraject

958

299

731

149

* totaal aantal zonder ISD Bollenstreek



Aantal inwoners1

Totaal aantal inwoners op 1 januari 2017
1% Doelgroep maatschappelijke zorg2

Globale schatting van de omvang van de doelgroep 
van maatschappelijke zorg per gemeente: 1% van de 
volwassen bevolking (18+) in 2015
5% Risicogroep maatschappelijke zorg2

Globale schatting van de omvang van de risicogroep 
voor maatschappelijke zorg per gemeente: 5% van  
de volwassen bevolking (18+) in 2015
Mensen met alleen basisschool3

Heeft nooit op school gezeten of alleen de basisschool 
afgerond (19 t/m 64 jaar)
Inwoners met een niet-Westerse migratieachtergrond1

Minimaal één ouder is in een niet-westers land geboren.  
Niet-westerse herkomstlanden: alle landen behalve  
Europa (m.u.v. Turkije), Noord-Amerika, Oceanië, 
Japan, Indonesië (met inbegrip van het voormalige 
Nederlands-Indië)
Onvoldoende regie over eigen leven3

Heeft onvoldoende regie over eigen leven; gevoel van 
regie is gemeten met zeven stellingen over de mate 
van controle die iemand ervaart (19 t/m 64 jaar)

Algemeen

Hoog risico op maatschappelijke zorg

Sociale huurwoningen4

Aandeel corporatiewoningen als percentage van 
de woningvoorraad in 2014
Aantal dreigende huisuitzettingen5

Aantal meldingen bij Meldpunt Zorg en Overlast van 
dreigende huisuitzettingen in 2016
Aantal huisuitzettingen4

Aantal huisuitzettingen door woningcorporaties  
in 2015
Aantal feitelijk daklozen6

Aantal personen zonder beschikking over eigen 
woonruimte die op straat leven, in de nachtopvang 
slapen, en/of op niet-structurele basis bij familie of 
bekenden overnachten in 2015

Huisvesting

Hoog risico op angst of depressie3

Heeft de afgelopen twaalf maanden een hoog risico 
gehad op een angststoornis of depressie, gemeten  
via de K10-schaal (19 t/m 64 jaar)
Aan suïcide gedacht3

Heeft de afgelopen twaalf maanden wel eens serieus ge-
dacht om een eind aan het leven te maken (19 t/m 64 jaar)
Drinkt overmatig alcohol3

Drinkt gemiddeld minstens 21 glazen alcoholhoudende  
drank per week (voor mannen) of 14 glazen per week 
(voor vrouwen) (Richtlijn Gezonde Voeding vóór 2006)
(19 t/m 64 jaar)
Gebruikt softdrugs3

Heeft in de afgelopen 12 maanden softdrugs gebruikt 
(cannabis, truffels of paddo’s) (19 t/m 64 jaar) 
Gebruikt harddrugs3

Heeft in de afgelopen 12 maanden harddrugs gebruikt 
(amfetamine, XTC, LSD, cocaïne, heroïne, GHB of  
ketamine) (19 t/m 64 jaar)
Niet vitaal3

Lage of zeer lage score voor vitaliteit; gemeten met  
de door TNO-RIVM ontwikkelde en gevalideerde  
vitaliteitsvragenlijst (Vita-16 ©, 16 vragen over de  
drie kerndimensies van vitaliteit te weten energie,  
motivatie en veerkracht) (19 t/m 64 jaar)

Gezondheid

Aantal niet werkende werkzoekenden7

Aantal personen van 15 tot en met 74 jaar zonder  
betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht  
en daarvoor direct beschikbaar zijn (jan 2016).  
Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht  
de arbeidsduur
Aantal voortijdige schoolverlaters8

Aantal voortijdige schoolverlaters (vsv’ers); dit zijn  
jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie  
het onderwijs verlaten (schooljaar 2015-2016).  
Een startkwalificatie is een havo of vwo diploma of 
minimaal een mbo-2 diploma

Dagbesteding

Huishoudens eenoudergezin1

Woont zonder partner of andere volwassene  
met één of meerdere kinderen
Huishoudens alleenstaand1

Een alleenstaande vormt een eenpersoonshuishouden.
Tot eenpersoonshuishoudens worden ook personen 
gerekend die met anderen op eenzelfde adres wonen 
maar een eigen huishouding voeren
Ernstig eenzaam3

Heeft volgens de schaal van De Jong-Gierveld een hoge 
score voor eenzaamheid. Eenzaamheid is het ervaren 
van een onplezierige of ontoelaatbaar gemis aan  
(de kwaliteit van) bepaalde sociale relaties (19 t/m 
64 jaar)
Aantal meldingen kindermishandeling9

Aantal meldingen van kindermishandeling bij  
Veilig Thuis, GGD Hollands Midden in 2016
Aantal meldingen huiselijk geweld9

Aantal meldingen van huiselijk geweld bij Veilig Thuis, 
GGD Hollands Midden in 2016. Er zit een kleine overlap  
in de meldingen van kindermishandeling en van  
huiselijk geweld (volwassenen/ouderen) omdat beide 
bij een melding kunnen zijn aangevinkt
Aantal echtscheidingen1

Aantal personen waarvan het huwelijk is ontbonden  
in 2015 door beschikking van een rechter

Sociale relaties

% Huishoudens op of onder sociaal minimum1

Percentage huishoudens dat op of onder het wettelijk 
bestaansminimum leeft zoals dat in de politieke 
besluitvorming is vastgesteld (CBS 2015)
Aantal uitkeringsgerechtigden1

Totaal aantal inwoners van 15 jaar en ouder met  
een uitkering in het kader van de werkloosheidswet, 
bijstandswet, bijstandsgerelateerde wet, arbeids- 
ongeschiktheidswet of de algemene ouderdomswet  
in maart 2017
Inwoners die grote moeite hebben met 
rondkomen3

Heeft het afgelopen jaar grote moeite gehad om van het 
huishoudinkomen rond te komen (19 t/m 64 jaar)
% Inwoners met risicovolle of problematische  
schulden3

Heeft meer dan drie schuldeisers, een betalings- 
achterstand van minstens 1.000 euro en/of kan  
tenminste één van de betalingsachterstanden niet  
zelfstandig binnen twaalf maanden oplossen (19 t/m 
64 jaar)

Financiën

Aantal ex-gedetineerden dat in de gemeente is 
komen wonen4

Aantal ex-gedetineerden van 18 jaar of ouder dat in  
de gemeente is komen wonen in 2015
Aantal personen met verward gedrag (jan. – juni 2017)10

Het aantal incidenten dat bij de politie wordt  
geregistreerd onder de noemer ‘incident verward  
persoon’ (code E33)
Aantal jeugdige veelplegers4

Aantal jongeren van 12 tot en met 17 jaar tegen wie 
meer dan vijf processen-verbaal zijn opgemaakt   
waarvan het laatste in de afgelopen 12 maanden (2014)
Aantal volwassen veelplegers4

Aantal personen van 18 jaar of ouder tegen wie meer 
dan tien processen- verbaal voor een misdrijf zijn  
opgemaakt, waarvan ten minste één in de laatste 
twaalf maanden (2014)

Veiligheid



Aantal aanvragen gemeentelijke minnelijke  
schuldregelingen4

Aantal aanvragen gemeentelijke schuldhulpverlening 
(minnelijke traject) in 2015. Doel is om een onder- 
hands akkoord te sluiten met de schuldeisers over 
(gedeeltelijke) aflossing van de schulden. Gemiddeld 
wordt echter ruim de helft van de aanvragen afgewezen
Aantal voortijdig beëindigde schuldregelingen4

Aantal voortijdig beëindigde schuldregelingen in 2015. 
Een geslaagde schuldregeling duurt drie jaar; wanneer 
dit traject eerder beeindigd wordt vanwege het niet  
nakomen van afspraken, of door het ontstaan van  
nieuwe schulden kan de cliënt meestal pas na een 
paar jaar weer geholpen worden
Aantal cliënten budgetbegeleiding4

Aantal cliënten dat begeleiding krijgt bij het beheer 
van hun inkomsten om schulden te voorkomen of  
ervoor te zorgen dat schulden niet groter worden.  
Het zijn vaak cliënten die in het driejarige wettelijke 
traject (Wsnp) zitten, sommige gemeenten bieden
ook budgetbegeleiding bij een gemeentelijk  
(minnelijk) traject
Aantal mensen ingestroomd in een gerechtelijke 
schuldsaneringstraject4

Aantal personen dat geen schuldregeling via de  
gemeente (of andere schuldondersteuner) kan krijgen 
en dat in 2015 is toegelaten tot de Wsnp. Schuldeisers 
moeten verplicht meewerken aan het WSNP-traject. 
Schuldeisers zijn hierdoor eerder bereid vrijwillig  
mee te werken dan bij het minnelijk traject, waarbij 
meewerken niet verplicht is voor schuldeisers

Financiën

Aantal IBS in psychiatrische inrichting4

Aantal cliënten dat in 2015 gedwongen werd  
opgenomen in een psychiatrische instelling, ook wel 
inbewaringstelling (IBS)
Aantal (ex-)gedetineerden besproken in nazorg- 
overleg binnen het Veiligheidshuis12

Het Veiligheidshuis Hollands Midden coördineert voor 
12 van de 14 gemeenten in Holland Rijnland de nazorg 
aan (ex-)gedetineerden. De nazorg richt zich op alle 
volwassen (ex-)gedetineerde burgers (18 jaar en ouder) 
met een geldige verblijfsstatus (en van wie de status 
nog onbekend zijn) die na verblijf in een Penitentiaire 
Inrichting in Nederland terugkeren naar een gemeente 
in de regio Hollands Midden. Binnen de Nazorg wordt 
in kaart gebracht of er knelpunten bestaan op ver- 
schillende leefgebieden en welke acties hier op kunnen 
worden ondernomen. Het gaat om lopende nazorg- 
zaken in 2016. Dit betekent dat er ook nazorgzaken 
meegeteld zijn die in de jaren voor de telling zijn  
ingestroomd en nog lopend zijn.

Veiligheid

Aantal cliënten crisisdienst Kwadraad4

Aantal cliënten dat in 2015 een crisisinterventie heeft 
gehad van maatschappelijk werkers van Kwadraad
Aantal cliënten crisisdienst GGZ Rivierduinen4

Aantal cliënten dat in 2015 een crisisinterventie heeft 
gehad van GGZ Rivierduinen
Aantal meldingen Meldpunt zorg en overlast4

Totaal aantal meldingen bij Meldpunt Zorg en Overlast 
in 2016

Crisis of ernstige zorgen

De nazorg gaat lopen op de dag dat detentie start, 
dus ook als een persoon langere tijd in detentie gaat, 
wordt de zaak vanaf de start van de detentie in de 
caseload opgenomen
Aantal personen met complexe en ketenoverstijgende  
problematiek besproken in een focusoverleg van 
het Veiligheidshuis12

Het Veiligheidshuis Hollands Midden is een netwerk 
van organisaties dat straf- en zorginterventies verbindt.  
Door strafrechtelijke, zorg- en andere (zoals bestuurlijke)  
maatregelen te combineren wordt geprobeerd personen  
die overlastgevend of crimineel gedrag vertonen te  
beïnvloeden op een manier die leidt tot verbetering 
van hun leefsituatie, vermindering van recidive en  
verbetering van veiligheid in de samenleving. In het  
Focusoverleg worden personen besproken met complexe  
en ketenoverstijgende casuïstiek en dit overleg dient 
als opschalingsmodel voor casuïstiek die in andere 
(lokale) overleggen vastloopt. Doel is om een integraal 
Plan van Aanpak op te stellen met concrete afspraken 
over de verschillende interventies, vervolgstappen en 
monitoring. Tijdens een focusoverleg wordt een integraal 
Plan van Aanpak opgesteld met concrete afspraken  
over de verschillende interventies, vervolgstappen en 
monitoring. Er wordt een casushouder benoemd die  
er verantwoordelijk voor is dat het gezamenlijk vast- 
gestelde plan van aanpak wordt uitgevoerd. Het gaat 
om lopende focuszaken in 2016. Dit betekent dat er 
ook focuszaken meegeteld zijn die het jaar voor de 
telling zijn ingestroomd en lopend zijn

Voorzieningen maatschappelijke zorg

Aantal cliënten met een beschermd wonen indicatie11

Dit is het totaal aantal cliënten uit uw gemeente  
met een indicatie Beschermd Wonen (Zin en PGB).  
Een deel hiervan woont reeds in een BW voorziening  
in uw gemeente, een deel woont nog thuis en wacht  
op een plek in een BW voorziening
Aantal plekken beschermd wonen11

Het gaat hier om het aantal Zorg in Natura plekken 
Beschermd Wonen
Aantal instromers maatschappelijke opvang11

Dit betreft mensen die in 2016 voor het eerst gebruik 
maken van de dag- en nachtopvang van de Binnenvest
Aantal wooneenheden maatschappelijke opvang11

Het gaat hier om diverse opvangvormen: crisisopvang, 
dag/nacht opvang, doorstroomkamers, jongeren- 
opvang
Aantal cliënten ambulante woonbegeleiding 
Binnenvest4

Het aantal cliënten dat ambulante woonbegeleiding 
ontvangt van de Binnenvest
Aantal wooneenheden opvang (dakloze) gezinnen11

Het gaat hier om het aantal gezinswoningen/crisis- 
opvang

Huisvesting

Aantal cliënten dagactiviteitencentrum  
GGZ Rivierduinen4

Aantal cliënten dat deelneemt aan dagactiviteiten in dag-
activiteitencentra van de GGZ Rivierduinen in 2015
Aantal cliënten begeleid zelfstandig wonen  
GGZ Rivierduinen4

Aantal cliënten dat begeleiding krijgt voor zelfstandig 
wonen bij GGZ Rivierduinen in 2015

Dagbesteding

Aantal keer tijdelijk huisverbod opgelegd i.v.m.  
huiselijk geweld4

Het aantal keer dat in 2015 de wet tijdelijk huisverbod 
is opgelegd. De Wet tijdelijk huisverbod maakt het  
mogelijk om een persoon van wie een ernstige dreiging  
van huiselijk geweld uitgaat tijdelijk de toegang tot 
zijn woning te ontzeggen. Tijdens deze periode is  
contact met de huisgenoten niet toegestaan
Basiszorgcoördinatie kwetsbare kinderen4

Aantal gezinnen dat in 2015 zorg krijgt vanuit de 
Basiszorgcoördinatie kwetsbare kinderen (Bkk) van  
de GGD Hollands Midden, omdat de ouders in dit  
gezin een verstandelijke beperking of ernstige  
psychiatrische en/of verslavingsproblematiek hebben

Sociale relaties

Aantal cliënten verslavingszorg:4

Aantal cliënten in 2015 in de verslavingszorg bij  
Brijder Verslavingszorg en de Brug
     Percentage cliënten in verslavingszorg verslaafd       
     aan alcohol4

     51% van de cliënten van verslavingszorg bij Brijder 
     is primair verslaafd aan alcohol. De primaire  
     verslaving is de verslaving die bij aanmelding het  
     meest dringend moet worden behandeld
Aantal cliënten in methadonprogramma4

Aantal cliënten in 2015 in methadonprogramma bij 
Brijder Verslavingszorg
Aantal cliënten mobiel team verslavingszorg4

Aantal cliënten in 2015 van het mobiel team verslavings- 
zorg van Brijder Verslavingszorg. Het mobiele team 
legt huisbezoeken af aan mensen die hulp afwijzen
Aantal cliënten wijkteams GGZ Rivierduinen4

Aantal cliënten dat begeleid wordt door wijkteams  
psychiatrie (FACT teams) van GGZ Rivierduinen in 2015.  
De behandeling en begeleiding van de wijkteams  
psychiatrie zijn gericht op de psychiatrische klachten 
en op problemen op andere levensgebieden zoals 
wonen, werken, sociale contacten en financiën zodat 
ook ernstig ontregelde psychiatrische patiënten zelf-
standig in de wijk kunnen wonen. Daarnaast bieden 
deze teams bemoeizorg aan mensen bij wie vermoed 
wordt dat ze een ernstig psychiatrische aandoening
hebben

Gezondheid
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Samenvatting 

Elke twee jaar verzamelt de GGD Hollands Midden in opdracht van de centrumgemeente Leiden 

gegevens over sociaal kwetsbare groepen in de regio Holland Rijnland. Traditioneel richt de 

monitor zich op de beleidsterreinen maatschappelijke opvang-, OGGZ- en verslavingsbeleid. 

Deze beleidsterreinen stammen uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, die echter in 2015 

op belangrijke punten is gewijzigd. Daarom spreken wij vanaf dat moment eerder van 

Maatschappelijke Zorg. Dit betekent dat deze editie van de Monitor een bijzondere is omdat de 

cijfers een weergave zijn van een periode waarin gemeenten met twee verschillende Wmo 

opdrachten te maken hadden. De Monitor Maatschappelijke Zorg beoogt het gemeentelijk beleid 

op het terrein van preventie, signalering en vroeginterventie, zorg en hulpverlening en re-

integratie op het terrein van de Maatschappelijke Zorg met cijfers te onderbouwen. Gegevens uit 

de monitor worden o.a. gebruikt ten behoeve van het ‘Beleidskader Maatschappelijke Zorg: 

Transformatie van (O)GGZ, Maatschappelijk Opvang en Beschermd Wonen’, van de regio 

Holland Rijnland. 

 

Indeling Monitor 

Op basis van het model Sociale Uitsluiting van het Sociaal Cultureel Planbureau zijn de 

indicatoren in deze Monitor ingedeeld in de volgende domeinen: huisvesting, financiën en 

dagbesteding (bestaansvoorwaarden), psychische gezondheid en middelen-gebruik, relaties en 

veiligheid. Binnen elk domein zijn de indicatoren gerangschikt van risicogroepen in de bevolking 

naar een steeds grotere afhankelijkheid van zorg en opvang. De cijfers zijn verzameld bij een 

diversiteit van zorg-, hulp- en dienstverleners. Bijna alle cijfers worden op gemeenteniveau 

gepresenteerd. In deze samenvatting worden de resultaten beschreven op het niveau van de 

regio Holland Rijnland. 

 

Sociale uitsluiting en globale schatting doelgroep en risicogroep Maatschappelijke Zorg 

Van de volwassen inwoners is ongeveer 3% matig tot ernstig sociaal uitgesloten, dat zijn circa 

12.000 volwassenen en 1.600 ouderen. In Holland Rijnland is het percentage mensen dat sociaal 

is uitgesloten lager dan in Nederland. Volgens landelijke schattingen behoort ongeveer 1% van 

de volwassen bevolking tot de doelgroep van Maatschappelijke Zorg. Dit zijn ruim 4.000 mensen 

in Holland Rijnland. Zo’n 5% van de bevolking behoort tot de risicogroep; in Holland Rijnland zijn 

dit bijna 22.000 mensen. In 2015 zijn ruim 1.100 zaken gemeld bij het Meldpunt Zorg en Overlast. 

De belangrijkste redenen om te melden zijn dreigende huisuitzetting, vreemd gedrag, 

geldproblemen en/of vervuiling/verloedering. 

 

Huisvesting 

In verhouding zijn in Holland Rijnland minder corporatiewoningen dan in Nederland.  

Bij het Meldpunt Zorg en Overlast is ontruiming voorkómen bij 83% van de zaken die zijn gemeld 

met als reden ‘dreigende huisuitzetting’.  

Tussen 2014 en 2015 is het aantal huisuitzettingen in Holland Rijnland met meer dan een kwart 

gedaald. Vergeleken met de landelijke cijfers is het aantal kantonrechterzaken en het aantal 

huisuitzettingen in Holland Rijnland lager.  

De reguliere crisisopvang van De Binnenvest is bedoeld voor mensen die acuut dakloos worden, 

onder andere door huurschulden, relatieproblemen, verslavingen of psychiatrische problemen. 

Deze opvang is langzamerhand steeds meer gezinsopvang aan het worden. In 2015 is De 

Binnenvest bovendien gestart met crisisopvang voor zwerfjongeren met een capaciteit van zes 
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bedden. Het aantal personen met begeleid wonen door de Binnenvest is flink gestegen sinds 

2013, het aantal in beschermd wonen is stabiel. 

Het aantal personen met een briefadres bij De Binnenvest in Leiden is in de afgelopen jaren 

constant gebleven. Bij Het Open Venster in Alphen aan den Rijn is dit juist toegenomen. Het 

aantal bereikte personen via outreachend werk van de Binnenvest is gestegen ten opzichte van 

2012/2013. Zij zijn allemaal in een trajectplan geplaatst. Het aantal bezoekers van de 

Nachtopvang in Leiden neemt niet af. Het aantal feitelijk daklozen is in 2015 geschat op 304 met 

een marge tussen 276 en 333. De dalende trend van de jaren daarvoor zet daarmee niet door.  

 

Financiën  

Het aantal huishoudens op of onder het sociaal minimum en het percentage inwoners dat een 

uitkering ontvangt zijn lager dan het Nederlands gemiddelde. Het aantal personen met een 

uitkering is de afgelopen 5 jaar steeds gestegen en is tussen 2011 en 2015 met ruim 6.000 toe-

genomen. Betaalrisico is als nieuwe indicator opgenomen in deze Monitor. Een huishouden heeft 

een betaalrisico indien het netto besteedbaar huishoudinkomen niet voldoende is om de 

basisuitgaven te kunnen betalen. In 2014 hebben ongeveer 7.000 huishoudens in corporatie-

woningen in de regio een betaalrisico; het percentage met een betaalrisico is in Holland Rijnland 

lager dan het landelijk gemiddelde. 

De huurschuld als percentage van de totale huur bij woningcorporaties is vanaf 2012 ieder jaar 

gestegen. Sinds 2011 is de gemiddelde maandhuur van huishoudens in corporatiewoningen 

gestegen met 25%, landelijk is dit 11%. 

Het aantal personen voor wie een schuldregeling wordt gestart is in 2014 iets kleiner dan in 2013. 

Voor 2015 is dit niet bekend doordat een belangrijk deel van de gegevens niet kon worden 

geleverd. Wel is bekend dat in 2015 voor bijna de helft van het aantal aanvragers een 

schuldregeling wordt gerealiseerd. Dit percentage is sinds 2013 gestegen. Het percentage 

schuldregelingen dat voortijdig wordt beëindigd daalt sinds 2012. Het aantal personen met 

budgetbeheer neemt elk jaar toe. Voor een deel gaat het om cliënten die ook in een 

schuldregeling zitten. Voor 2015 is dit niet bekend doordat een belangrijk deel van de gegevens 

niet kon worden geleverd. De instroom in de Wnsp is hoger dan in 2014 en 2013. De uitstroom 

stijgt sinds 2012 ieder jaar licht. 

 

Dagactiviteiten  

Het percentage werkzoekenden is lager dan het landelijk gemiddeld. Dit percentage stijgt sinds 

2012 wel ieder jaar. Op de website www.regiozhn.jekuntmeer.nl worden activiteiten voor 

kwetsbare burgers aangeboden, gerangschikt per gemeente. Het aantal activiteiten dat in 

Holland Rijnland wordt aangeboden via deze website is tussen januari 2014 en januari 2016 flink 

gedaald.  

Het aantal personen met een trajectplan bij de Binnenvest is nagenoeg verdubbeld ten opzichte 

van 2012. Verder biedt de Binnenvest sinds 2014 verplicht dagbesteding aan en is het aantal 

mogelijkheden hiervoor flink uitgebreid. Het aantal cliënten van de dagactiviteitencentra van de 

GGZ is in 2015 lager dan in 2014 en ook iets minder dan in 2013. 

 

Gezondheid  

Het aantal meldingen bij het Meldpunt Zorg en Overlast met als reden vreemd gedrag ligt de 

laatste jaren constant rond de 350 per jaar. 
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Slechts de helft van de Holland Rijnland gemeenten heeft gegevens aangeleverd over de Wmo-

arrangementen in 2015 en de gegevens die zijn aangeleverd zijn lastig te interpreteren. 

Het aantal cliënten voor begeleid zelfstandig wonen bij GGZ Rivierduinen daalt ieder jaar. Voor 

beschermd wonen is dit aantal sinds 2011 vrij constant. 

Het aantal cliënten van FACT teams is in deze Monitor voor het eerst als indicator opgenomen.  

De wijkteams psychiatrie (FACT teams) van Rivierduinen hebben in 2015 1.807 mensen 

geholpen. Het aantal hiervan, dat voor een eerste psychose is behandeld, is 206. 

 

Middelengebruik  

Naar schatting drinkt ongeveer 10% van de bevolking overmatig alcohol.  

Bij het Meldpunt Zorg en Overlast daalt het aantal meldingen dat binnenkomt met als reden 

‘verslaving’ sinds 2013 ieder jaar.  

Het aantal cliënten bij Brijder Verslavingszorg is na 2013 licht gedaald en bij De Brug stabiel. Het 

aantal cliënten verslavingszorg per 10.000 inwoners is vergelijkbaar met het gemiddelde in 

Nederland. Als primaire verslaving komt alcohol verreweg het meeste voor, gevolgd door 

cannabis, cocaïne en opiaten. Het aantal GHB-verslavingen stijgt sterk. Het aantal cliënten in het 

methadonprogramma daalt sinds 2010 elk jaar gestaag.  

Het Mobiele team van Brijder Verslavingszorg heeft meer verslaafde zorgwekkende zorgmijders 

bereikt dan in voorgaande jaren. 

 

Relaties  

Eén van de vijf gezinnen met kinderen bestaat uit een eenoudergezin, evenveel als het 

Nederlands gemiddelde. Acht procent van de volwassenen en ouderen voelt zich ernstig 

eenzaam. Het percentage ernstig eenzame ouderen is lager dan in Nederland. 

Bij het Meldpunt Zorg en Overlast zijn in 2015 meer meldingen binnengekomen met als reden 

stilte/geen gehoor, de andere redenen betreffende sociale relaties komen minder vaak voor dan 

in 2014 of 2013.  

In 2014 zijn ruim 1.500 kinderen uit de regio gemeld bij het Advies- en Meldpunt 

Kindermishandeling. Dit aantal is lager dan in het jaar ervoor. 

Voor 70 gezinnen is de Wet Tijdelijk huisverbod toegepast. Het aantal gezinnen met 

zorgcoördinatie door Basiszorg Kwetsbare Kinderen is sinds 2009 steeds verder gedaald door 

aanscherping van de aanmeldcriteria en inkorten van de maximale looptijd. Na 2013 meldt het 

Meldpunt Zorg en overlast steeds minder gezinnen aan bij de drie Multi-Probleem-Gezin-

overleggen in de regio. In 2013 kreeg nog ongeveer een kwart van de aangemelde 

multiprobleemgezinnen een gezinscoach toegewezen, in 2015 is dit aantal fors verminderd.  

 

Veiligheid 

In 2015 werden 481 volwassen gedetineerden uit een penitentiaire inrichting vrij gelaten in de 

regio. Vergeleken met Nederland stromen in Holland Rijnland in verhouding minder 

gedetineerden uit. Tussen 2014 en 2015 is de totale in- en uitstroom van nazorgkandidaten in 

Nederland met 11% afgenomen, in Holland Rijnland is dit maar liefst 26%.  

Bij het Meldpunt Zorg en Overlast zijn 56 zaken gemeld betreffende overlast in de openbare 

ruimte en 25 zaken ten aanzien van ‘zwervers’. Het aantal meldingen van overlast is vrij stabiel 

over de laatste vijf jaar. Het aantal meldingen over zwerven is tussen 2011 en 2015 gedaald. 

 

In 2015 is voor 253 (ex-)gedetineerden de nazorg gecoördineerd door het Veiligheidshuis 

Hollands Midden. Driekwart van hen ervaart problemen op het gebied van zorg, meer dan 60% 

ervaart problemen op het gebied van inkomen, dagbesteding en werk en ruim de helft heeft hulp 
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nodig bij het houden van of zoeken naar huisvesting. In Katwijk hebben 28 (ex-) gedetineerden 

nazorg ontvangen. In Alphen aan den Rijn hebben 48 ex-gedetineerden intensieve nazorg 

ontvangen. Het Exodushuis in Leiden heeft 28 ex-gedetineerden begeleid, een stijging ten 

opzichte van 2013.  

In 2014 zijn 431 volwassen veelplegers bij de politie geregistreerd, een van de zeven staat te 

boek als ‘zeer actieve’ veelpleger. Er zijn 10 veelplegers per 10.000 volwassenen. Dit is iets lager 

dan het Nederlandse gemiddelde.  

In 2015 hebben 280 mensen een IBS opgelegd gekregen, dit is een toename van 9% ten 

opzichte van 2014. 

 

Jeugd en jongeren 

Per voorziening wordt het aantal cliënten jonger dan 23 jaar vermeld met daarachter tussen 

haakjes het percentage van het totaal aantal cliënten van die voorziening. 

 

De Binnenvest Crisisopvang 49 (47%) 

 Briefadres 55 (12%) 

 Outreachend team 26 (17%) 

 Trajectplan 123 (13%) 

 Ambulante woonbegeleiding 61   (9%) 

 Beschermd wonen 2   (4%) 

 Dagbesteding 8   (3%) 

GGZ Crisisdienst 90   (6%) 

 Dagactiviteitencentra 22   (3%) 

 Begeleid Zelfstandig Wonen 0   (0%) 

 Beschermd Wonen    5   (2%) 

 Cliënten FACT teams 51   (3%) 

     (waarvan 1
e
 psychose 17 (10%) 

Brijder Verslavingszorg  204 (11%) 

De Brug Verslavingszorg  19   (8%) 

Politie (KLPD) Aantal minderjarige veelplegers (12 t/m 17 jr) 16   (4%) 

DJI Uitstroom gedetineerden 18 t/m 23 jaar 86 (18%) 
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1 Inleiding 

1.1 Doel van de Monitor Maatschappelijke Zorg 

Het doel van de monitor is het volgen van ontwikkelingen in aard en omvang van de doelgroepen 

die we rekenen tot de Maatschappelijke Zorg in de regio Holland Rijnland.  

 

Traditioneel richt de monitor zich op de beleidsterreinen maatschappelijke opvang-, OGGZ- en 

verslavingsbeleid. Deze beleidsterreinen stammen uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, 

die echter in 2015 op belangrijke punten is gewijzigd. Daarom spreken wij vanaf dat moment 

eerder van Maatschappelijke Zorg. Onderstaande paragraaf ‘Beleidscontext’ licht deze 

veranderingen toe. De monitor volgt risicogroepen in de bevolking, de zorgconsumptie en het 

gebruik van voorzieningen in de tijd.  

 

De Monitor Maatschappelijke Zorg beoogt het gemeentelijk beleid op het terrein van preventie, 

signalering en vroeg-interventie, zorg en hulpverlening en re-integratie op het terrein van de 

Maatschappelijke Zorg met cijfers te onderbouwen. Dit jaar worden gegevens uit de monitor o.a. 

gebruikt ten behoeve van het Beleidskader Maatschappelijke Zorg: Transformatie van (O)GGZ, 

Maatschappelijk Opvang en Beschermd Wonen, van de regio Holland Rijnland. 

 

De cijfers helpen om discussies te voeden over de inzet van middelen, beleidsmaatregelen en 

het gebruik van voorzieningen. De cijfers brengen vaak de gevolgen van een complexe dynamiek 

aan de oppervlakte. De ‘waarom’-vraag blijft daarbij meestal onbeantwoord. Verdiepende 

onderzoeken kunnen vervolgens gericht worden ingezet om zicht te krijgen op achterliggende 

mechanismen
1
. 

 

De regio Holland Rijnland wordt ook wel de regio Zuid-Holland Noord genoemd en bestaat uit de 

14 gemeenten in Figuur 1.  

 
Figuur 1  De 14 gemeenten in de regio Holland Rijnland 
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Elke twee jaar verzamelt de GGD Hollands Midden in opdracht van de centrumgemeente Leiden 

gegevens over sociaal kwetsbare groepen in de regio Holland Rijnland. Dit rapport beschrijft de 

resultaten van de gegevensverzameling in 2016. Gegevens zijn opgevraagd over de jaren 2014 

en 2015. Eerdere gegevensverzamelingen vonden plaats in 2004
2
, 2006

3
, 2008

4
, 2010

5
, 2012

6
 

en 2014
7
. In voorgaande jaren heette de monitor: Monitor OGGZ [rapportage-jaren] Zuid-Holland 

Noord. 

 

1.2 Beleidscontext 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

De taken van de gemeente ten aanzien van kwetsbare burgers liggen voor het belangrijkste deel 

vast in de Wet Maatschappelijke ondersteuning. Deze wet is per januari 2015 ingrijpend 

gewijzigd. Dit betekent dat deze editie van de Monitor een bijzondere is omdat de cijfers een 

weergave zijn van een periode waarin de gemeente met twee verschillende Wmo opdrachten te 

maken had. In beleidstermen betekent dit dat er een verandering is van een specifieke OGGZ 

opdracht voor gemeenten, naar het bredere begrip van Maatschappelijke Ondersteuning. De 

wetgever heeft expliciet gemaakt dat de oude OGGZ taken onder de verantwoordelijkheid van de 

gemeente blijven vallen.
8
 

 

OGGZ onder de oude Wmo  

De oude Wmo (2007) beschrijft de gemeentelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de 

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg als volgt:  

 

- ‘Het signaleren en bestrijden van risicofactoren op het gebied van de openbare 
geestelijke gezondheidszorg 

- het bereiken en begeleiden van kwetsbare personen en risicogroepen, 
- het functioneren als meldpunt voor signalen van crisis of dreiging van crisis bij kwetsbare 

personen en risicogroepen  
- en het tot stand brengen van afspraken tussen betrokken organisaties over de uitvoering 

van de openbare geestelijke gezondheidszorg‘ 
9
 

 

De monitor verzamelt gegevens over dit prestatieveld en de prestatievelden die daar mee 

samenhangen: 7. maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, advies- en steunpunten huiselijk 

geweld, 8. OGGZ, de openbare geestelijke gezondheidszorg en 9. ambulante verslavingszorg. 

De laatste drie prestatievelden worden meegenomen omdat er sterke samenhang is tussen deze 

prestatievelden.  

Het doel van de Wmo is dat iedereen moet kunnen meedoen in de maatschappij, maar wel 

zoveel mogelijk op eigen kracht en met eigen verantwoordelijkheid. Het doel van de OGGZ is het 

vroegtijdig signaleren en beïnvloeden van risicofactoren en beschermende factoren met het oog 

op het voorkomen en verminderen van uitsluiting en het realiseren van een aanvaardbare 

kwaliteit van leven voor kwetsbare mensen. Dit vraagt een inspanning van gemeenten ten 

aanzien van kwetsbare burgers, die graag willen meedoen, maar weinig zelfredzaam zijn. 
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Wmo 2015 

Sinds 1 januari 2015 is de gemeentelijke verantwoordelijkheid uitgebreid door decentralisatie van 

een deel van de AWBZ-taken naar de Wmo 2015. Alle gemeenten kregen een grotere taak 

binnen de Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) en meer eigen verantwoordelijkheid 

voor een groep inwoners met complexe problematiek. Vanaf 2015 zijn gemeenten zelf 

verantwoordelijk voor de hele keten van ondersteuning voor inwoners met complexe 

problematiek
10

. 

 

De Wmo kent drie hoofddoelen: 

1. Bevorderen van de sociale samenhang, de mantelzorg en vrijwilligerswerk, de 

toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een 

beperking, de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede voorkomen en 

bestrijden van huiselijk geweld. 

2. Ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een 

beperking of met chronische psychische of psychosociale problemen, zoveel mogelijk in 

de eigen leefomgeving. 

3. Bieden van Beschermd wonen en opvang als maatwerkvoorzieningen. 

 

In de memorie van toelichting schetst de wetgever dat de klassieke OGGZ-activiteiten “ter 

preventie van (ernstige) psychosociale problemen en het begeleiden van de betrokken personen. 

[…] vallen onder de nieuwe omschrijving […]”.  

 

Regionaal Kompas Zuid-Holland Noord 

Het Rijk heeft Leiden, net als alle centrumgemeenten voor de maatschappelijke opvang en 

verslavingszorg, gevraagd om voor de periode 2008-2013 door middel van een Stedelijk Kompas 

dakloosheid en daarmee samenhangende problemen aan te pakken. In de regio Holland Rijnland 

Uitleg van samenhang tussen beleidsterreinen in Maatschappelijke Zorg 

t/m 2014 

Maatschappelijke opvang is een verzamelnaam voor diverse vormen van opvang voor 

kwetsbare groepen in de samenleving, bijvoorbeeld dak- en thuislozen of ex-psychiatrische 

patiënten. De voorzieningen variëren van het bieden van simpel onderdak tot meer intensieve 

vormen van begeleiding en rehabilitatie. 

De OGGZ is een containerbegrip voor alle activiteiten op het terrein van de geestelijke 

gezondheidszorg die niet op geleide van een vrijwillige, individuele hulpvraag worden 

uitgevoerd. Het belangrijkste element hieruit is dat er geen vraag om zorg is van de personen 

op wie de hulp zich richt. Niet de persoon zelf, maar derden brengen de hulp op gang. 

Preventie van psychische problemen is inbegrepen, onder andere gericht op externe 

omstandigheden die de problematiek mede veroorzaken of in stand houden. 

De ambulante verslavingszorg helpt verslaafden omgaan met hun verslaving, waarbij zij 

zoveel mogelijk re-integreren in de samenleving. 

De drie beleidsterreinen hebben gemeen dat zij zijn gericht op personen die op één of meer 

maatschappelijke terreinen zijn uitgesloten of waarvoor uitsluiting dreigt. Het gaat om 

sociale participatie, sociale integratie, eerste levensbehoeften, toegang tot huisvesting, werk, 

opleiding, gezondheidszorg, hulpverlening en diensten. 
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kozen de gemeenten voor een gezamenlijk Regionaal Kompas. De aanvankelijke looptijd tot en 

met 2013 is door VWS met een jaar verlengd tot eind 2014.
11

 

 

Het Regionaal Kompas Zuid-Holland Noord 2008-2013
12

 is een plan van aanpak dat in 

samenspraak met betrokken ketenpartners tot stand is gekomen en waar alle gemeenten mee 

hebben ingestemd. Het betreft een uitvoeringsagenda bij de beleidsvisie ‘Iedereen telt’
13

 uit 2006, 

gericht op de OGGZ, verslavingszorg en maatschappelijke opvang en beoogt al ingezette 

activiteiten te versterken en de afstemming met en samenwerking tussen alle betrokken partijen 

te intensiveren. Het ingezette beleid is in de Wmo-beleidsplannen 2008-2012 herbevestigd. 

 

Voor de periode 2017-2025 is een nieuw regionaal beleidskader in de maak: Beleidskader 

Maatschappelijke Zorg: Transformatie van (O)GGZ, Maatschappelijk Opvang en Beschermd 

Wonen. De inspraakversie ging in juli 2016 naar de gemeenteraden voor de inspraakronde. Na 

vaststelling van het beleidskader komt er een nieuw uitvoeringsprogramma voor dit beleidsveld.  

 

1.3 Overige relevante wetgeving  

De Wmo vormt de basis van het stelsel van Zorg en Welzijn. Dit stelsel bestaat naast de Wmo 

2015 ook uit de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Sommige 

hulpverlening in het kader van deze wetgeving is dan ook opgenomen in de monitor. Vaak gaat 

het vooral om de grensgebieden, waar cliënten zorg ontvangen die onder deze verschillende 

wetten vallen. Of doordat er iets in hun levenssituatie veranderd: ze glijden verder af of zetten 

juist een stap naar meer zelfstandigheid.  

 

Daarnaast zijn er nog een aantal andere wetten die van grote invloed zijn op het beleid en de 

uitvoering in het Sociaal Domein als geheel én op het domein Maatschappelijke zorg.  

De belangrijkste daarvan staan hieronder kort genoemd. 

 

Participatiewet 

Vanaf 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. De gemeente is vanaf die datum 

verantwoordelijk voor mensen met een beperkt arbeidsvermogen die ondersteuning nodig 

hebben in de vorm van dagbesteding of (toeleiding naar) (vrijwilligers-)werk. Deze mensen zaten 

tot 1 januari 2015 in de Wwb, Wsw en de Wajong.  

 

Wet BOPZ 

De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) geeft zorgverleners 

de mogelijkheid om patiënten die door een stoornis van hun geestvermogens een gevaar vormen 

voor zichzelf of anderen, onder dwang op te nemen in een psychiatrisch ziekenhuis, 

psychogeriatrisch verpleeghuis of instelling voor verstandelijk gehandicapten. Ook biedt de wet 

mogelijkheden om deze mensen, als zij eenmaal onder dwang zijn opgenomen, in de instelling 

aan dwangbehandeling en andere vormen van dwang te onderwerpen. Deze wet wordt op termijn 

vervangen door de Wet Verplichte GGZ. De nieuwe wet wil gedwongen behandeling van mensen 

met psychische problemen minder ingrijpend maken. Een belangrijk verschil is dat verplichte zorg 

straks ook buiten een instelling opgelegd kan worden.  

 

Wet forensische zorg (WfZ) 

Mensen met een psychische of psychiatrische stoornis die een strafbaar feit hebben gepleegd, 
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kunnen vanuit de Wet op forensische zorg verplicht worden om gebruik te maken van zorg in 

verschillende typen instellingen, waaronder instellingen Beschermd wonen of Maatschappelijke 

opvang. Deze ondersteuning aan cliënten met een ‘forensische titel’ valt onder de 

verantwoordelijkheid van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Als de forensische titel vervalt 

terwijl de voorziening nodig blijft, wordt de cliënt overgeheveld naar de centrumgemeente. 

 

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) 

Ook de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is belangrijk bij de hulp aan kwetsbare 

personen. Als gevolg van schuldenproblematiek worden zij vaak uitgesloten van 

basisvoorzieningen als wonen, zorgverzekering en water. 

 

Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap 

De wet verbetert in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek de regels voor curatele en 

onderbewindstelling ter bescherming van en mentorschap ten behoeve van kwetsbare 

volwassenen. Hiermee wil het kabinet mensen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen, zoals 

psychiatrisch patiënten of verslaafden, beschermen. De kantonrechter kan, op verzoek, iemand 

aanstellen die de belangen van de betrokkene behartigt. 

 

1.4 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 beschrijft het model Sociale Uitsluiting op basis waarvan de indicatoren van 

kwetsbaarheid en risicofactoren zijn gekozen. Vervolgens laat de OGGZ-ladder zien hoe mensen 

af kunnen glijden van risicogroep in de samenleving naar meer afhankelijkheid van professionele 

hulp en zorg. De OGGZ-ladder wordt uitgebreid tot een matrix met de vijf domeinen 

bestaansvoorwaarden, gezondheid, middelengebruik, relaties en veiligheid, waarbinnen 

problemen kunnen ontstaan. Tenslotte worden alle indicatoren met de bronnen vermeld. 

 

In hoofdstuk 4 tot en met 10 worden de betreffende aantallen per domein beschreven: 

huisvesting, financiën, dagbesteding, gezondheid, middelengebruik, relaties en veiligheid.  

In elk hoofdstuk staan de cijfers in volgorde van de OGGZ-ladder. Te beginnen met risicofactoren 

in de bevolking (trede 1), vervolgens de gesignaleerde problemen bij meldpunten, crisisdiensten 

en politie (trede 2), dan de zorg/hulpverlening (trede 3) en tenslotte de maatschappelijke opvang 

(trede 4). 

 

In de tabellen met cijfers per gemeente staan de gemeenten in aflopende volgorde van totaal 

aantal inwoners: Leiden bovenaan, Zoeterwoude onderaan. Tenzij anders aangegeven, zijn voor 

Alphen aan den Rijn, ook voor de jaren vóór de fusie met Boskoop en Rijnwoude per 1 januari 

2014, de aantallen inclusief Rijnwoude en Boskoop weergegeven. 

 

Boven elke tabel wordt een vraag gesteld die vervolgens met behulp van de cijfers in de 

bijbehorende tabel wordt beantwoord. De code die voor elke vraag staat, correspondeert met de 

bijbehorende indicator in de OGGZ-matrix op pagina 26. 

 

Voor zover beschikbaar zijn in de tabellen tussen haakjes het aantal jongeren tot en met 22 jaar 

opgenomen. In de samenvattingen per hoofdstuk wordt een aparte paragraaf aan deze groep 

gewijd. 
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Opzet en inhoud 
Monitor 
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2 Opzet en inhoud monitor 

Eerst beschrijven we de kenmerken van sociale uitsluiting en welke risicofactoren hierbij een rol 

spelen met behulp van het model Sociale Uitsluiting van het Sociaal Cultureel Planbureau
14

. 

Vervolgens gebruiken we de OGGZ-ladder
15

 om de doelgroepen te rangschikken naar de mate 

van zelfredzaamheid. Naarmate ze afdalen op de ladder worden ze meer afhankelijk van 

professionele zorg, hulp of begeleiding. Onderaan de ladder staan de daklozen. De OGGZ-ladder 

vormt vervolgens de basis voor een matrix waarin de verschillende domeinen van problematiek 

worden geplaatst: bestaansvoorwaarden (huisvesting, financiën en dagactiviteiten), gezondheid, 

middelengebruik, relaties en veiligheid. In de cellen van de matrix worden tenslotte de indicatoren 

geplaatst op de bijbehorende trede van de OGGZ-ladder en kolom van het betreffende domein. 

 

2.1 Sociale Uitsluiting 

Het centrale thema van de Wmo is dat ‘iedereen – jong en oud, gehandicapt en niet-gehandicapt, 

autochtoon en allochtoon, met en zonder problemen – volwaardig aan de samenleving kan 

deelnemen’
16

. De mensen die tot de doelgroepen van de Maatschappelijke Zorg behoren, doen 

juist niet (voldoende) mee, zijn uitgesloten of dreigen te worden uitgesloten van de maatschappij. 

De risicogroepen voor sociale uitsluiting zijn zeer heterogeen en de problemen heel divers. De 

kenmerken die zij met elkaar delen worden hieronder beschreven aan de hand van het model 

sociale uitsluiting. 

 

De twee centrale kenmerken van sociale uitsluiting zijn: 

1) er is sprake van een tekort of achterstand op zowel het culturele als economische vlak met 

2) het ontbreken van toekomstperspectief. 

 

Culturele uitsluiting 

 achterstand sociale participatie: onvoldoende deelname aan formele en informele sociale 

netwerken, inclusief vrijetijdsbesteding; onvoldoende sociale ondersteuning; sociaal 

isolement; onvoldoende sociale betrokkenheid; voor allochtonen: ontbreken van contact met 

autochtonen. 

 achterstand culturele integratie: onvoldoende naleving van centrale waarden en normen 

behorend bij actief sociaal burgerschap; gering arbeidsethos; geringe opleidingsbereidheid; 

niet stemmen; misbruik sociale zekerheid; delinquent gedrag; afwijkende pedagogische 

opvattingen; afwijkende opvattingen over rechten en plichten van vrouwen/mannen. 

  

Economische uitsluiting 

 materiële achterstand (armoede): tekort aan middelen voor elementaire levensbehoeften en 

materiële goederen; ‘life style’ deprivatie; problematische schulden; betalingsachterstanden 

(m.n. woonlasten); geen mogelijkheid om geld te lenen. 

 geen toegang tot sociale grondrechten ((semi-)overheidsinstellingen): wachtlijsten en/of 

(financiële) drempels voor gezondheidszorg, onderwijs (m.n. ten behoeve van kinderen), 

huisvesting, rechtsbijstand, maatschappelijke dienstverlening, schuldhulpverlening, 

arbeidsbemiddeling, sociale zekerheid, maar ook zakelijke dienstverlening zoals banken en 

verzekeringsinstellingen; onvoldoende veiligheid en leefbaarheid woonomgeving. 
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Risicofactoren sociale uitsluiting 

Een groot aantal factoren verhoogt het risico op sociale uitsluiting. De belangrijkste risicofactoren 

staan in onderstaande tabel. De risicofactor met de sterkste samenhang met sociale uitsluiting 

staat bovenaan en de factor met de zwakste samenhang onderaan. 

 

Tabel 1  Belangrijkste risicofactoren sociale uitsluiting 

Risicofactoren Samenhang met 

sociale uitsluiting 

Alleenstaande ouder 

 

 

 

Alleenstaande ouder 

Sterker 

Gering psychisch welbevinden 

 

 

Slechte gezondheid 

Laag inkomen/ werkloos/ uitkeringsgerechtigd 

Niet-westerse herkomst 

Slechte beheersing Nederlandse taal 

Lage opleiding  

Lage opleiding van de vader  

Alleenstaand Zwakker 

 

Twee factoren ontbreken in bovenstaand rijtje, namelijk leeftijd en geslacht. Hogere leeftijd is 

eerder een beschermende dan een risicofactor. Met het ouder worden neemt het risico op 

uitsluiting af. Vrouwen wijken nauwelijks af van mannen, waarschijnlijk omdat veel 

uitsluitingskenmerken op huishoudniveau spelen. Alleenstaande ouders vormen een 

uitzondering. Zij zijn meestal vrouwen en het verhoogde risico treft dan ook vooral vrouwen. 

 

Cumulatie van risicofactoren 

Eén risicofactor alleen leidt meestal niet tot sociale uitsluiting. Naarmate er meer risicofactoren 

worden gecombineerd wordt de kans op sociale uitsluiting groter. De combinatie van 

risicofactoren die een groot effect hebben op de mate van sociale uitsluiting zijn: gering psychisch 

welbevinden, slechte gezondheid, laag inkomen en uitkeringsgerechtigd/werkloos/geen zinvolle 

dagbesteding. 

 

Bovenstaande combinatie van belangrijkste risicofactoren voor sociale uitsluiting is voor 

volwassenen en ouderen gelijk. Wanneer deze combinatie optreedt, voegen andere 

risicofactoren nog maar weinig toe. Alle vier de risicofactoren hebben een direct effect op sociale 

uitsluiting. Sociaal uitgesloten raken is een proces dat zich in de tijd afspeelt. Oorzaken en 

gevolgen kunnen elkaar in de loop der tijd afwisselen. Vooral een gering psychisch welbevinden 

lijkt eerder een gevolg dan oorzaak te zijn van uitgesloten zijn. 

 

Kanttekening 

Bovenbeschreven risicofactoren zijn niet specifiek voor sociale uitsluiting. Nagenoeg dezelfde zijn 

ook vastgesteld in relatie tot het ontstaan van psychische stoornissen, probleemgedrag en 

verslaving
15

. 
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2.2 OGGZ-ladder 

De OGGZ-ladder
15 

beschrijft groepen kwetsbare mensen in uiteenlopende contexten en 

toestanden van sociale uitsluiting. Afhankelijk van waar op de OGGZ-ladder de peilstok wordt 

geplaatst – op welke trede van de ladder – is er sprake van andere risico- en zorgprofielen. De 

treden representeren ook potentiële interventieniveaus waarop in het proces van uitsluiting in de 

uiteenlopende contexten kan worden ingegrepen. Onvoldoende inspanningen op de treden 

kunnen leiden tot niet-herkenning en niet-interventie met als risico verdere uitval of terugval. 

 

Op trede nul staat de algemene bevolking. Men heeft een redelijke tot goede gezondheid, doet 

actief mee in de maatschappij en kan tegenslagen opvangen dankzij voldoende sociale steun. 

Bij de eerste trede gaat het om uiteenlopende risicogroepen waarbij sprake is van verminderd 

welzijn en minder goed in staat eigen problemen op te lossen. Dank zij voldoende steun van 

familie en vrienden, blijven de problemen beheersbaar. 

 

Op de tweede trede nemen de problemen in ernst toe. Er is sprake van opeenstapeling van 

problemen en ze houden langer aan. Steun uit de omgeving is gebrekkig of valt weg. De situatie 

is kwetsbaar en kan na een ingrijpende gebeurtenis snel verslechteren. 

 

Op de derde trede worden mensen afhankelijk van voorzieningen voor psychiatrische en/of 

verslavingszorg of maatschappelijke opvang. Zij hebben uiteenlopende, vaak meervoudige 

problemen. De afhankelijkheid van opvang en zorg kan tijdelijk of langdurig zijn. 

 

Op de vierde trede is de bodem van het bestaan bereikt. Deze feitelijk daklozen hebben geen 

huisvesting. Zij maken beperkt gebruik van de opvang- en zorgvoorzieningen. Zij overnachten op 

straat, vinden tijdelijk onderdak bij vrienden of familie, of komen bij de nachtopvang. 

 

De treden op deze trap zijn geen gescheiden, afgebakende treden die opeenvolgend na elkaar 

doorlopen worden. Op iedere trede van de ladder is instroom en uitstroom mogelijk. Ingezet 

moet worden om zo snel mogelijk een ‘u-bocht’ te maken, zodat voorkomen wordt dat 

iemand steeds verder in de problemen komt.  

 

De OGGZ-ladder is door Judith Wolf uitgewerkt in een zorgmodel (Figuur 2). 
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Figuur 2  OGGZ-ladder uitgewerkt in zorgmodel bij Sociale uitsluiting en Participatie
17

 

  

2.3 OGGZ-Matrix 

Bij sociaal kwetsbare groepen komen vaak meerdere problemen tegelijkertijd voor. De 

problematiek is ingedeeld in zeven domeinen: huisvesting, financiën, dagactiviteiten, gezondheid, 

middelengebruik, relaties en veiligheid
18

. Samen met de OGGZ-ladder vormen zij de OGGZ-

Matrix op de volgende pagina. Sociale uitsluiting is het overkoepelende risico en kenmerk van de 

doelgroepen. Sociale uitsluiting is geen onderdeel van de matrix maar vormt de basis voor de 

keuze van indicatoren in de matrix. 
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OGGZ-MATRIX  Indeling Indicatoren Monitor Maatschappelijke Zorg Holland Rijnland in Domeinen en ernst van de situatie 

 

Domeinen (Overkoepelend: sociale uitsluiting) 

A 

Huisvesting 

B 

Financiën 

C 

Dagactiviteiten 

D 

Gezondheid 

E 

Middelengebruik 

F 

Relaties 

G 

Veiligheid 

Trede 0/1 

Risicogroepen
 

 

A1.1 Sociale huur  B1.1 Sociaal 

Minimum 

B1.2 Uitkering 

B1.3 Betaalrisico 

C1.1 Werkzoekend 

C1.2 Activiteiten voor 

kwetsbare burgers 

D1.1 Gezondheid 

D1.2 Angst/depressie 

E1.1 Alcoholgebruik  F1.1 Eenoudergezinnen 

F1.2 Ernstig eenzaam 

G1.1 Ex-

gedetineerden 

Trede 2 

Problemen 

 

 

 

A2.1 Meldingen Z&O 

dreigende 

huisuitzettingen, 

vervuiling/verloedering,  

geluids- en stankoverlast, 

energie of waterafsluiting  

A2.2 Dreigende  

energieafsluiting 

A2.3 Deurwaarder. 

Kantonrechter 

A2.4 Huisuitzettingen  

 

B2.1 Meldingen 

Z&O financiële 

problemen 

B2.2 Huur-

schulden 

 

 D2.1 Meldingen Z&O  

vreemd gedrag, 

Lichamelijke en 

verstandelijke 

beperking 

D2.2 Crisisdienst 

AMW 

D2.3 Crisisdienst GGZ 

 

E2.1 Meldingen Z&O 

verslaving 

 

 

F2.1 Meldingen Z&O 

sociaal isolement, 

kinderverwaarlozing, 

geweld, opvoeding 

F2.2 Meldingen 

kindermishandeling 

G2.1 Meldingen 

zwerven, 

overlast 

openbare ruimte 

 

Trede 3 

Zorg en hulp 

A3.1 Crisisopvang MO 

A3.2 Begeleid wonen MO 

A3.3 Sociaal Pension 

 

B3.1 Schuldhulp 

gemeente 

B3.2 Voortijdig 

beëindigde 

schuldhulp 

B3.3 Budget-

begeleiding 

B3.4 Wsnp in- en 

uitstroom 

C3.1 Trajecten MO 

C3.2 Dagactiviteiten MO 

C3.3 Dagactiviteiten GGZ 

(DAC’s) 

 

D3.1 Wmo 

arrangementen 

D3.2 Begeleid 

zelfstandig wonen 

D3.3 Beschermd 

wonen 

D3.4 Wijkteams GGZ 

(FACT) 

 

E3.1 Verslavingszorg 

E3.2 Middelen 

E3.3 Methadon-

programma 

 

 

F3.1 Wet tijdelijk 

huisverbod 

F3.2 BKK 

F3.3 Multiprobleem-

gezinnen 

 

G3.1 Nazorg (ex-) 

gedetineerden 

G3.2 Jeugdige 

veelplegers 

G3.3 Volwassen 

(zeer actieve) 

veelplegers 

Trede 4 

Opvang/ 

Opname 

 

 

A4.1 Briefadressen 

A4.2 Outreachend 

A4.3 Dagopvang 

A4.4 Nachtopvang 

A4.5 Dakloosheid 

   E4.1 Mobiel team 

verslavingszorg 

 

 G4.1 IBS 

 

Leesvoorbeeld: Indicator E3.1 = kolom E (Domein Middelengebruik), Trede 3 (zorg en hulpverlening), 1
e
 indicator: verslavingszorg
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2.4 Wijzigingen ten opzichte van 2014 

Vergeleken met 2014 is een aantal indicatoren komen te vervallen en is een aantal toegevoegd. De 

indicator ‘Trend incidenten huiselijk geweld’ kon niet op tijd worden geleverd aangezien het convenant 

over levering van gegevens van de politie aan de werkgroep Regionale Gezondheidsinformatie (RGI) 

van GGD GHOR NL is vertraagd. 

 

Indicatoren vervallen: 

Wsnp-verklaringen 

Trend AWBZ-geïndiceerde cliënten ‘ambulante individuele hulpverlening’ 

Trend incidenten huiselijk geweld Politie  

 

Indicatoren toegevoegd (uitgesplitst per gemeente): 

Betaalrisico huishoudens corporatiewoningen 

Wsnp-uitstroom 

Aanbod activiteiten voor kwetsbare burgers 

Wmo arrangementen 

Aantal cliënten FACT teams 

Instroom ex-gedetineerden 

Aantal Inbewaringstellingen (IBS) 

 

2.5 Gegevens en bronnen 

De gegevensbronnen worden bepaald door de aanbieders op de treden nul tot en met vier van de 

OGGZ-ladder. De monitor richt zich op instellingen die een financiële relatie hebben met de (lokale) 

overheid. Elke twee jaar wordt opnieuw bekeken of het soort gegevens moet worden aangepast of 

uitgebreid. Hieronder staan de indicatoren met de bronnen die in deze editie van de Monitor OGGZ zijn 

opgenomen. De codes voor de indicatoren corresponderen met de codes in de Matrix op pagina 26. 

 

Sociale uitsluiting 

In de gezondheidsenquête in 2012 van de GGD Hollands Midden onder volwassenen en ouderen zijn 

vragen opgenomen om de mate van sociale uitsluiting te meten. Deze vragen zijn ontwikkeld door de 

Academische Werkplaats OGGZ G4-USER in samenwerking met het Sociaal en Cultureel Planbureau
19

. 

Bij de beschrijving van de resultaten wordt gesproken over ‘matig tot sterk’ sociaal uitgesloten. Het 

afkappunt voor deze maat is gebaseerd op landelijke cijfers. Het afkappunt voor ‘matig tot sterk’ sociaal 

uitgesloten ligt op het punt waarbij 5% van de Nederlanders slechter scoort. 
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Huisvesting (kolom A) 

Code Naam Indicatoren Bronnen 

Trede 0/1: Preventie   

A1.1 Sociale huur Aantal en percentage sociale huurwoningen Waarstaatjegemeente/ABF 

Trede 2: Signalering   

A2.1 Zorg&Overlast Meldingen dreigende huisuitzetting, 

vervuiling/verloedering, geluids- en stankoverlast, 

water- en energieafsluiting 

 

Meldpunt Zorg en Overlast ZHN, 

GGD HM 

A2.2 Energie Meldingen dreigende energieafsluiting Gemeenten 

A2.3 Deurwaarder Deurwaarder of kantonrechter ingeschakeld Woningcorporaties 

A2.4 Huisuitzetting Aantal huisuitzettingen door woningcorporaties Woningcorporaties 

Trede 3: Hulpverlening  

A3.1 Crisisopvang Aantal cliënten crisisopvang MO
A
 De Binnenvest 

A3.2 Beg. Wonen Aantal cliënten ambulante woonbegeleiding MO
A
 De Binnenvest 

A3.3 Soc. Pension Aantal bewoners Sociaal Pension De Binnenvest 

Trede 4: Opvang   

A4.1 Briefadres Aantal cliënten met briefadres De Binnenvest, Open Venster, 

Gemeenten 

A4.2 Outreachend Aantal cliënten outreachend werk MO
A
 De Binnenvest 

A4.3 Dagopvang Aantal bezoekers dagopvang De Binnenvest en Open Venster 

A4.4 Nachtopvang Aantal bezoekers nachtopvang De Binnenvest 

A4.5 Dakloosheid Aantal feitelijk daklozen GGD Hollands Midden 

 

Financiën (kolom B) 

Code Naam Indicatoren Bronnen 

Trede 0/1: Preventie   

B1.1 Sociaal min. Aantal huishoudens op of onder sociaal minimum Centraal Bureau Statistiek 

B1.2 Uitkering Aantal inwoners met uitkering Centraal Bureau Statistiek 

B1.3 Betaalrisico Aantal huishoudens corp. woning met betaalrisico Lokale Monitor wonen, KING 

Trede 2: Signalering   

B2.1 Zorg & Overlast Meldingen financiële problemen Meldpunt Zorg en Overlast ZHN 

B2.2 Huurschulden % huurschuld van totale huur Woningcorporaties 

Trede 3: Hulpverlening  

B3.1 Schuldhulp Aantal gemeentelijke schuldregelingen Gemeenten en ISD’s 

B3.2 Beëind. sch.h. Aantal voortijdig beëindigde schuldregelingen Gemeenten en ISD’s 

B3.3 Budgetbeg. Aantal cliënten budgetbegeleiding Gemeenten en ISD’s 

B3.4 Wsnp Aantal cliënten instroom Wsnp RGI/Bureau Wsnp 

 

                                                      
A
 Maatschappelijke Opvang 
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Dagactiviteiten en werk (kolom C) 

Code Naam Indicatoren Bronnen 

Trede 0/1: Preventie   

C1.1 Werkzoekend Aantal werkloze werkzoekenden Centraal Bureau Statistiek 

C1.2 Activiteiten Aantal activiteiten voor kwetsbare burgers Jekuntmeer.nl 

Trede 3: Hulpverlening  

C3.1 Trajecten MO
A
 Aantal cliënten met trajectbegeleiding De Binnenvest 

C3.2 Dagact. MO Aantal cliënten met dagactiviteiten De Binnenvest 

C3.3 DAC’s Aantal cliënten Dagactiviteitencentra GGZ GGZ Rivierduinen 

 

 

Gezondheid Lichamelijke en Psychisch (kolom D) 

Code Naam Indicatoren Bron 

Trede 0/1: Preventie   

D1.1 Gezondheid % slechte ervaren gezondheid GGD Hollands Midden 

D1.2 Angst/depressie % hoog risico angst/depressie GGD Hollands Midden 

Trede 2: Signalering   

D2.1 Zorg & Overlast Meldingen vreemd gedrag, lichamelijke 

beperking en verstandelijke beperking 

Meldpunt Zorg en Overlast ZHN, 

GGD HM 

D2.2 Crisisdienst Aantal cliënten crisisdienst AMW
B
 Kwadraad 

D2.3 Crisisinterventie Aantal cliënten crisisinterventie GGZ GGZ Rivierduinen 

Trede 3: Zorg  

D3.1 Begeleiding Aantal cliënten Awbz-begeleiding Centrum Indicatiestelling Zorg 

D3.2 Beg. Wonen Aantal cliënten begeleid zelfstandig wonen GGZ Rivierduinen 

D3.3 Besch. wonen Aantal cliënten beschermd wonen GGZ Rivierduinen 

D3.4 FACT Aantal cliënten wijkteams GGZ (FACT) GGZ Rivierduinen 

 

 

Middelengebruik (kolom E) 

Code Naam Indicatoren Bron 

Trede 0/1: Preventie   

E1.1 Alcohol % overmatig alcoholgebruik GGD Hollands Midden 

Trede 2: Signalering   

E2.1 Zorg & Overlast Meldingen verslaving Meldpunt Zorg en Overlast ZHN 

Trede 3: Zorg  

E3.1 Verslavingszorg Aantal cliënten verslavingszorg Brijder Verslavingszorg en De Brug 

E3.2 Middelen Primair middel verslaving Brijder Verslavingszorg en De Brug 

E3.3 Methadon Aantal cliënten in methadonprogramma Brijder Verslavingszorg 

Trede 4: Opvang   

E4.1 Mobiel Team Aantal cliënten Mobiel Team VZ Brijder Verslavingszorg 

 

                                                      
B
 Algemeen Maatschappelijk Werk 
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Relaties (kolom F) 

Code Naam Indicatoren Bronnen 

Trede 0/1: Preventie   

F1.1 Eenoudergezin Aantal eenoudergezinnen Centraal Bureau Statistiek 

F1.2 Eenzaamheid Aantal en percentage ernstig eenzaam GGD Hollands Midden 

Trede 2: Signalering   

F2.1 Zorg & Overlast Meldingen sociaal isolement, geweld, Meldpunt Zorg en Overlast ZHN 

  kinderverwaarlozing, opvoedproblemen  

F2.2 Huis. Geweld Aantal incidenten huiselijk geweld Veilig Thuis Hollands Midden 

F2.3 Kindermish. Aantal meldingen kindermishandeling Advies- en Meldpunt Kindermish. 

Trede 3: Hulpverlening   

F3.1 WTH Aantal keer Wet tijdelijk huisverbod opgelegd GGD Hollands Midden 

F3.2 BKK Aantal gezinnen in zorg Basiszorg Kwetsbare Kinderen 

F3.3 MPG Aantal multiprobleemgezinnen Meldpunt Zorg en Overlast ZHN 

 

 

Veiligheid (kolom G) 

Code Naam Indicatoren Bron 

Trede 0/1: Preventie   

G1.1 
Ex-

gedetineerden 

Uitstroom ex-gedetineerden DJI via Veiligheidshuis HM 

Trede 2: Signalering   

G2.1 Zorg & Overlast Meldingen zwerven, overlast openbare ruimte Meldpunt Zorg en Overlast ZHN, 

GGD HM 

Trede 3: Hulpverlening  

G3.1 Nazorg 

gedetineerd 

Aantal begeleide ex-gedetineerden Veiligheidshuis HM, gemeente 

Alphen a/d Rijn, Exodushuis en 

Platform Kocon Katwijk 

G3.2 

G3.3 

Veelplegers Aantal jeugdige en volwassen veelplegers Korps Landelijke Politiediensten 

(KLPD) via RGI van GGD GHOR NL 

Trede 4: Opvang   

G4.1 IBS Aantal cliënten gedwongen opgenomen in 

psychiatrische instelling (IBS) 

Veilig Thuis GGD HM 

 

Kwaliteitskenmerken 

Voor de Monitor OGGZ worden gegevens uit verschillende bronsystemen verzameld. Elk van de 

bronsystemen vertegenwoordigt een dataverzameling voor een deelgebied in één van de beschreven 

domeinen. De kwaliteit van de monitor wordt bepaald door de kwaliteit van de dataverzamelingen. In de 

tekst wordt toelichting gegeven op de beperkingen van de gegevens als dat relevant is. Bijvoorbeeld als 

gegevens niet volledig zijn.  
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Sociale uitsluiting 
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3 Sociale uitsluiting (overkoepelend) 

3.1 Sociale uitsluiting 

Mensen kunnen op verschillende terreinen sociaal uitgesloten zijn: economisch (onvoldoende financiële 

middelen en onvoldoende toegang tot sociale grondrechten) en/of cultureel (onvoldoende sociale 

participatie en onvoldoende integratie). De mate van uitsluiting op deze dimensies samen bepaalt de 

staat van sociale uitsluiting
20

. 

 

In Hollands Midden is ongeveer 3% van de volwassenen en ouderen matig tot sterk sociaal uitgesloten 

(Tabel 2). Er zijn geen verschillen tussen mannen en vrouwen. Het percentage is het hoogst onder 

volwassenen van 35 tot en met 49 jaar en het laagst onder ouderen tussen de 65 en 75 jaar. De vier 

verschillende dimensies van sociale uitsluiting komen allemaal in vergelijkbare mate voor. Ook op deze 

dimensies zijn geen verschillen te zien tussen mannen en vrouwen.  

 

Tabel 2  Dimensies sociale uitsluiting naar leeftijd en geslacht Hollands Midden 2012 

 

totaal man vrouw 19-34 

jr 

35-49 

jr 

50-64 

jr 

65-74 jr 75-84 jr 85+ 

% % % % % % % % % 

onvoldoende sociale participatie 

materiële deprivatie 

onvoldoende toegang sociale grondrechten 

onvoldoende normatieve integratie 

3,9 

2,9 

3,8 

3,7 

3,4 

3,0 

3,8 

4,0 

4,3 

2,9 

3,8 

3,4 

3,6 

1,8 

3,7 

7,5 

4,4 

3,8 

4,9 

2,9 

4,1 

3,7 

3,6 

1,9 

2,8 

2,0 

2,5 

2,0 

3,7 

1,9 

3,1 

2,9 

5,1 

3,2 

2,0 

3,8 

matig tot sterk sociaal uitgesloten 3,1 3,0 3,2 2,8 4,0 3,3 1,8 2,4 2,0 

rood = significant ongunstiger dan de andere leeftijdsgroep(en) 
groen = significant gunstiger dan de andere leeftijdsgroep(en) 
Bron: Monitor Volksgezondheid 2012 GGD Hollands Midden 

 

Op basis van het percentage is het geschatte aantal inwoners dat matig tot sterk sociaal uitgesloten is 

ongeveer 12.000 volwassenen en een kleine 1.600 ouderen (Tabel 3). In Holland Rijnland is het 

percentage volwassenen en ouderen dat matig tot sterk sociaal uitgesloten is, lager dan in Nederland. 

Tussen gemeenten zijn wel enkele verschillen te zien. Zo is het percentage volwassenen dat matig tot 

sterk sociaal uitgesloten is, hoger in de gemeenten Leiden en Alphen aan den Rijn. 

 

Een belangrijke kanttekening is dat de echt sterk sociaal uitgesloten groep hier niet bij zit. Dit zijn 

bijvoorbeeld de daklozen, verslaafden en bewoners van instellingen die een hoge kans hebben op 

sociale uitsluiting. Zij hebben (waarschijnlijk) niet meegedaan aan de gezondheidspeiling van de GGD 

omdat zij niet zijn bereikt of niet hebben gerespondeerd. Deze groep zou ‘zeer sterk’ sociaal uitgesloten 

kunnen worden genoemd. Het CBS schat de omvang van deze groep op 2% van de Nederlandse 

bevolking van 18 jaar en ouder. 
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Tabel 3  Sociale uitsluiting 2012 

Gemeenten 

19 t/m 64 jaar 65-plus 

geschat 
aantal* 

% 
geschat 
aantal* 

% 

Leiden 4.900 6,2 460 3,0 

Alphen aan den Rijn       2.470 5,5 315 3,1 

 Katwijk    660 1,8 100 1,1 

 Teylingen   475 2,3 45 0,8 

Nieuwkoop 225 1,4 25 0,6 

Leiderdorp 585 3,8 75 1,5 

Kaag en Braassem  230 1,5 25 0,6 

                Noordwijk 840 5,4 80 1,7 

           Voorschoten 340 2,5 115 2,4 

              Oegstgeest 155 1,2 75** -- 

                        Lisse 210 1,6 75** -- 

                  Hillegom 435 3,5 100 2,7 

               Rijnwoude 75 0,7 60** -- 

      Noordwijkerhout 250 2,7 35 1,2 

           Zoeterwoude 180** -- 10 0,8 

Holland Rijnland 12.030 3,7 1.595 1,8 

Nederland - 5,5 - 2,9 

*geschat  aantal afgerond op 5-tallen 
-- geen enkele respondent 
**bij gebrek aan percentages gebaseerd op regiogemiddelde 
Bron: Monitor Volksgezondheid 2012 GGD Hollands Midden 

 

Globale schatting omvang doelgroep maatschappelijke zorg in Holland Rijnland 

Er zijn geen exacte cijfers bekend over de omvang van de doelgroep maatschappelijke zorg. Dit heeft te 

maken met het complexe karakter van de doelgroep. Op grond van landelijke berekeningen wordt de 

doelgroep van maatschappelijke zorg geschat op een kleine 1% en de risicogroep op 4 à 5% van het 

aantal volwassen inwoners (18+)
17

. Voor de regio Holland Rijnland, met 437.875 volwassen inwoners, 

komt dit neer op circa 4.380 personen voor de doelgroep maatschappelijke zorg en circa 21.895 

personen voor de bredere risicogroep maatschappelijke zorg (Tabel 4). 
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Tabel 4  Globale schatting omvang doelgroep en risicogroep maatschappelijke zorg per gemeente 

Gemeenten  
aantal 

inwoners 18+ 
doelgroep*  risicogroep**  

Leiden 101.271 1.015 5.065 

Alphen aan den Rijn 84.189 840 4.210 

Katwijk 48.798 490 2.440 

Teylingen 27.695 275 1.385 

Nieuwkoop 21.543 215 1.075 

Leiderdorp 21.298 215 1.065 

Kaag en Braassem 20.489 205 1.025 

Noordwijk 20.888 210 1.045 

Voorschoten 19.614 195 980 

Oegstgeest 17.874 180 895 

Lisse 17.982 180 900 

Hillegom 16.902 170 845 

Noordwijkerhout 12.797 130 640 

Zoeterwoude 6.535 65 325 

Holland Rijnland 437.875 4.380 21.895 

* 1% van de volwassen bevolking, afgerond op 5-tallen: doelgroep volgens Judith Wolf (2015)17 

** 5% van de volwassen bevolking, afgerond op 5-tallen: risicogroep volgens Judith Wolf (2015)17 

 

Het aantal zaken dat per jaar wordt gemeld bij het Meldpunt Zorg en Overlast 

In 2015 zijn ruim 1.100 zaken gemeld bij het Meldpunt Zorg en Overlast (Tabel 5). Bij dit meldpunt 

kunnen burgers en hulpverleners melden dat ze zich ernstig zorgen maken om iemand van wie ze 

vinden dat ze zorg nodig hebben maar die hier niet zelf om kunnen vragen. Ook bij regelmatige en 

langdurige overlast kan om hulp van het meldpunt worden gevraagd. Het aantal meldingen zegt iets 

over de bekendheid van het meldpunt in combinatie met de mate waarin mensen zich zorgen maken om 

of overlast ervaren van mensen in hun omgeving. Twee op de vijf meldingen worden gedaan door 

woningcorporaties.  

 

Per hoofd van de bevolking worden de meeste zaken gemeld uit Leiden en Katwijk en de minste uit 

Zoeterwoude en Hillegom. Het aantal gemelde zaken is in 2014 en 2015 licht afgenomen ten opzichte 

van 2013. 
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Tabel 5  Trend aantal gemelde zaken Meldpunt Zorg en Overlast 

  

 Gemeenten 

2015 2014 2013 2012 2011 2010 

aantal 
per 

10.000 
inw. 

aantal 
per 

10.000 
inw. 

Aantal 
per 

10.000 
inw. 

aantal 
per 

10.000 
inw. 

aantal 
per 

10.000 
inw. 

aantal 
per 

10.000 
inw. 

Leiden 333 27 395 33 436 36 461 39 416 35 379 32 

Alphen aan den Rijn* 220 20 219 21 280 32 236 28 194 22 236 26 

Katwijk  151 24 175 28 169 27 189 30 111 18 110** 18 

Teylingen 72 20 59 17 54 15 50 14 47 13 53 15 

Nieuwkoop 53 20 34 13 33 12 24 9 23 9 32 12 

Leiderdorp 38 14 58 22 43 16 58 22 43 16 32 12 

Kaag en Braassem 47 18 40 16 34 13 26 10 16 6 19 7 

Noordwijk 47 18 50 19 33 13 33 13 16 6 31 12 

Voorschoten 43 17 33 13 46 19 34 14 39 16 33 14 

Oegstgeest 36 16 41 18 43 19 36 16 33 15 29 13 

Lisse 34 15 54 24 33 15 57 25 35 15 40 18 

Hillegom 26 12 36 17 59 28 43 21 35 17 28 14 

Noordwijkerhout 21 13 30 19 31 20 16 10 30 19 22 14 

Zoeterwoude 6 7 8 10 11 14 8 10 6 7 4 5 

Holland Rijnland 1.127 21 1.232 23 1.278 24 1.253 24 1.020 19 1.014 19 

Bron: Meldpunt Zorg en Overlast, GGD Hollands Midden 
* Gemeente Alphen aan den Rijn per 1-1-2014 gefuseerd met gemeente Rijnwoude en gemeente Boskoop. 
**inclusief zaken die in 2010 nog bij Zorgnetwerk Katwijk zijn gemeld; in latere jaren worden zaken uit Katwijk bij het Meldpunt 
Zorg en Overlast gemeld 
 

De vijf belangrijkste redenen om te melden zijn omdat er een huisuitzetting dreigt (34%), omdat degene 

waarover zorgen zijn, of waarvan overlast wordt ervaren, vreemd gedrag vertoont (31%), geldproblemen 

(30%), omdat er sprake is van vervuiling en/of verloedering (21%), bij sociaal isolement (11%) en als er 

sprake is van een verslaving (11%) (Figuur 3). Er kunnen vier redenen van aanmelding worden 

geregistreerd, waardoor percentages en aantallen niet kunnen worden opgeteld. 

 
 
Figuur 3   Top 10 redenen aanmelding bij Meldpunt Zorg en Overlast in Holland Rijnland in 2015 
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Samenvatting sociale uitsluiting (overkoepelend) 

De samenvatting wordt beschreven op het niveau van de regio Holland 

Rijnland. 

 

Sociale uitsluiting 

Van de volwassen inwoners is ongeveer 3% matig tot ernstig sociaal 

uitgesloten, dat zijn circa 12.000 volwassenen en 1.600 ouderen. Dit betekent 

dat zij slecht scoren op de vier dimensies van sociale uitsluiting: sociale 

participatie, materiële deprivatie, toegang tot sociale grondrechten en 

normatieve integratie. In Leiden en Alphen aan den Rijn wonen in verhouding 

meer mensen die sociaal uitgesloten zijn dan gemiddeld in Holland Rijnland. In 

Holland Rijnland is het percentage mensen dat sociaal is uitgesloten lager dan in Nederland. 

  
Globale schatting doelgroep en risicogroep Maatschappelijke Zorg Holland Rijnland 
Volgens landelijke schattingen behoort ongeveer 1% van de volwassen bevolking tot de doelgroep van 

Maatschappelijke Zorg. Dit zijn ruim 4.000 mensen in Holland Rijnland. Zo’n 5% van de bevolking 

behoort tot de risicogroep; in Holland Rijnland zijn dit bijna 22.000 mensen. 

 

Aantal meldingen bij Meldpunt Zorg en Overlast 

In 2015 zijn in totaal ruim 1.100 zaken gemeld bij het Meldpunt Zorg en Overlast. Dit aantal zegt iets 

over de bekendheid van het meldpunt in combinatie met de mate waarin mensen zich zorgen maken om 

of overlast ervaren van mensen in hun omgeving. De belangrijkste redenen om te melden zijn dreigende 

huisuitzetting, vreemd gedrag, geldproblemen en/of vervuiling/verloedering. 
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4 Huisvesting (kolom A) 

Huisvesting trede 1: Sociale huurders 

A1.1  Hoeveel huishoudens wonen in een sociale 

huurwoning? 

In 2014 bestaat 28% van de woningen in Holland Rijnland uit 

sociale huurwoningen (Tabel 6 en Figuur 5). Dit is iets lager 

dan gemiddeld in Nederland (30%, zie ook Figuur 4). In 

Leiden is dit percentage sinds 2012 het hoogst (36%), in 

Oegstgeest is dit al sinds 2010 het laagst (16%-19%). Tussen 

2009 en 2012 was het percentage huishoudens dat een 

corporatiewoning huurt in de gemeenten van Holland Rijnland 

min of meer constant.  

 

Tabel 6  Aantal sociale huurwoningen en percentage van het totaal aantal woningen 

Gemeenten 

2014 2013 2012   2010 

sociale 
huurwoning 

sociale 
huurwoning 

sociale 
huurwoning  

sociale 
huurwoning 

aantal % aantal % aantal %   aantal % 

Leiden 19.621 36 19.053 35 18.411 34   18.911 31 

Alphen aan den Rijn       12.259 27 12.452 28 12.261 28   12.419 28 

 Katwijk    7.385 30 7.578 31 7.409 30   7.486 31 

 Teylingen   3.534 24 3.538 25 3.577 25   3.553 25 

Nieuwkoop 2.343 22 2.312 22 2.310 22   2.282 19 

Leiderdorp 2.861 24 3.185 27 3.145 27   2.963 26 

Kaag en Braassem  3.071 29 3.047 29 3.054 29   2.998 22 

                   Noordwijk 2.269 19 2.259 19 2.272 19   2.187 22 

               Voorschoten 2.451 22 2.401 22 2.318 21   2.112 29 

                 Oegstgeest 1.760 17 1.854 19 1.725 18   1.598 16 

                           Lisse 2.850 29 2.836 29 2.852 30   2.829 30 

                     Hillegom 2.283 25 2.480 27 2.401 27   2.391 27 

         Noordwijkerhout 1.984 29 1.903 29 1.794 28   1.790 28 

              Zoeterwoude 615 18 627 19 627 20   667 21 

Holland Rijnland 65.286 28 65.525 28 64.156 28   64.186 29 

Nederland - 30 - 31 - 31   - 32 

Bron: Waarstaatjegemeente.nl/ABF Research  

 
Er zijn een paar opvallende verschillen in het percentage sociale huurwoningen tussen gemeenten in 

Holland Rijnland (Tabel 6, Figuur 5). Tussen 2010 en 2014 zijn bovendien een paar opvallende 

verschuivingen te zien in deze percentages (Tabel 6). 

 

Gemeenten met de hoogste percentages sociale huurwoningen: 

- In Leiden is een toename van het aantal woningen van woningcorporaties te zien tussen 2010 

en 2014. Hierdoor stijgt het percentage sociale huurwoningen van 31% naar 36%.  

- Katwijk heeft is al sinds 2010 een percentage huishoudens in corporatiewoningen van 30% of 

31% en is daarmee, samen met Leiden, de enige gemeente die op of boven het landelijke 

gemiddelde (30%) scoort. 

Figuur 4  Verhouding tussen 
woonsectoren in Nederland, NVM 2015  
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- In Kaag en Braassem is het aantal huishoudens in een corporatiewoning flink toegenomen 

tussen 2010 en 2012 en klimt daarmee maar liefst 7% op. 

- De top drie van gemeenten met het hoogste percentage huishoudens in corporatiewoningen is: 

1. Leiden: 36% 

2. Katwijk: 30% 

3. Gedeelde derde plaats voor Kaag en Braassem, Lisse en Noordwijkerhout: 29% 

 

Gemeenten met de laagste percentages sociale huurwoningen: 

- Er zijn drie gemeenten in Holland Rijnland met minder dan 20% van de huishoudens in een 

corporatiewoning: Noordwijk (19%), Zoeterwoude (18%) en Oegstgeest (17%).  

- In vier gemeenten is het aantal huishoudens dat een corporatiewoning huurt gedaald: 

Voorschoten, Lisse, Noordwijk en Teylingen. Vooral in Voorschoten is de daling groot, terwijl er 

niet minder sociale huurwoningen zijn in 2014 vergeleken met 2010. Er zijn dus in verhouding 

veel meer woningen in de andere woonsectoren (particuliere huur of koop) bijgekomen, 

waardoor het percentage daalt van 29% naar 22%. 

- De top drie van gemeenten met het laagste percentage huishoudens in corporatiewoningen is: 

1. Oegstgeest: 17% 

2. Zoeterwoude: 18% 

3. Noordwijk: 19% 

 

 

Figuur 5   Percentage sociale huurwoningen ten opzichte van het totaal aantal woningen per gemeente in 
2014 en met Holland Rijnland en Nederland als referentie 

 

  

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Leiden

Alphen aan den Rijn

Katwijk

Teylingen

Nieuwkoop

Leiderdorp

Kaag en Braassem

Noordwijk

Voorschoten

Oegstgeest

Lisse

Hillegom

Noordwijkerhout

Zoeterwoude

             gemiddeld 

Holland Rijnland 

 

         gemiddeld 

Nederland 



40 

 

Huisvesting trede 2: Problemen met wonen, schulden en 

huisuitzettingen 

A2.1  Hoeveel zaken bij het Meldpunt Zorg en Overlast betreffen problemen met wonen? 

De belangrijkste redenen om zorg of overlast te melden, gerelateerd aan problemen met huisvesting, 

zijn ‘dreigende huisuitzetting’ (383 zaken in 2015) en ‘vervuiling/verloedering’ (233 zaken in 2015) (Tabel 

7). Het aantal meldingen van dreigende huisuitzettingen neemt bijna elk jaar toe, behalve van 2007 op 

2008 en van 2014 op 2015. In 2015 zijn 367 zaken afgerond die als reden hadden ‘dreigende 

huisuitzetting’. Bij 307 van deze 367 zaken (83%) is ontruiming voorkómen, 30 huishoudens zijn alsnog 

uit huis gezet (8%) en 30 huishoudens zijn zelf vertrokken voordat huisuitzetting kon plaatsvinden.  

 

Tabel 7  Trend aantal zaken reden melding gerelateerd aan Huisvesting Meldpunt Zorg en Overlast Holland 
Rijnland 

Reden aanmelding 2015* 2014* 2013* 2012* 2011* 2010* 2009 2008 2007 

Dreigende huisuitzetting 383 418 408 307 282 230 228 159 167 

Vervuiling/ verloedering 233 219 222 269 200 192 93 107 118 

Geluidsoverlast 79 76 84 95 83 83 37 33 32 

Dreigende energieafsluiting 55 100 82 43 19 33 42 21 8 

Stankoverlast 38 39 42 53 35 34 18 16 - 

Waterafsluiting 0 5 16 21 27 8 - - - 

Bron: Meldpunt Zorg en Overlast, GGD Hollands Midden 
Categorieën gesorteerd op volgende van hoog naar laag voor cijfers 2015 
*er kunnen maximaal vier redenen worden geregistreerd voor een melding. De getallen in één kolom kunnen niet worden opgeteld; 
tot en met 2009 werd maar één reden geregistreerd. 

 

Het aantal dreigende huisuitzettingen en het aantal meldingen van vervuiling/verloedering is in Tabel 8 

en Tabel 9 uitgesplitst naar gemeente. Opvallend in Tabel 8 zijn het hoge aantal gemelde dreigende 

huisuitzettingen in Katwijk in 2014 en 2015 en de relatief hoge aantallen gemelde dreigende 

huisuitzettingen In Lisse in 2015 en in Hillegom in 2014. In Tabel 9 valt vooral het hoge aantal gemelde 

vervuilde woningen in Alphen aan de Rijn in 2015 op. 

 

Tabel 8  Aantal zaken met reden melding dreigende huisuitzetting bij Meldpunt Zorg en Overlast per 
gemeente voor 2014 en 2015 

Gemeenten 2015 2014 

Leiden 92 106 

Alphen aan den Rijn 58 62 

Katwijk 78 110 

Teylingen 25 18 

Nieuwkoop 5 7 

Leiderdorp 15 20 

Kaag en Braassem 18 12 

Noordwijk 23 12 

Voorschoten 15 4 

Lisse 27 10 

Oegstgeest 9 12 

Hillegom 11 28 

Noordwijkerhout 5 12 

Zoeterwoude 0 5 

gemeente onbekend 2 0 

Holland Rijnland 383 418 
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Tabel 9  Aantal zaken met reden melding vervuiling/verloedering bij Meldpunt Zorg en Overlast per 
gemeente voor 2014 en 2015 

Gemeenten 2015 2014 

Leiden 63 89 

Alphen aan den Rijn 65 43 

Katwijk 17 21 

Teylingen 19 8 

Nieuwkoop 6 5 

Leiderdorp 8 10 

Kaag en Braassem 9 5 

Noordwijk 8 11 

Voorschoten 9 5 

Lisse 5 8 

Oegstgeest 7 3 

Hillegom 8 6 

Noordwijkerhout 4 2 

Zoeterwoude 3 0 

gemeente onbekend 2 3 

Holland Rijnland 233 219 

 

A2.2  Hoe vaak wordt een ‘dreigende energieafsluiting’ gemeld bij de gemeentelijke 

schuldhulpverlening? 

Energiebedrijven zijn verplicht dreigende energieafsluitingen, waarbij geen contact met de klant tot stand 

komt, te melden bij de gemeentelijke schuldhulpverlening
C
. Deze plicht geldt in de winterperiode (1 

oktober – 1 april).  

 

In Tabel 10 staat het aantal meldingen betreffende dreigende energieafsluitingen gedurende de zes 

wintermaanden oktober tot en met april voor vijf opeenvolgende jaren. Het aantal dreigende 

energieafsluitingen per volledig kalenderjaar jaar is hoger. In de winter van 2015-2016 kwamen 561 

meldingen binnen. Sommige huishoudens worden meer dan één keer gemeld. Het aantal gemelde 

huishoudens is dus lager dan het aantal meldingen. De huishoudens waarmee het energiebedrijf wel 

contact krijgt, worden niet gemeld. Opvallend is het hoge aantal meldingen in 2013-2014. Waardoor dit 

komt is niet bekend. Het aantal meldingen in 2015-2016 is vergelijkbaar (wel wat hoger) met het jaar 

ervoor en met 2012-2013.  

 

Enkele gemeenten in de regio
D
 werken in op deze problematiek samen met het Meldpunt Zorg & 

Overlast. De gemeente doet nog een laatste poging contact te krijgen met het huishouden middels een 

(aangetekende) brief. Komt er geen reactie, dan doet de gemeente een melding bij het Meldpunt Zorg & 

Overlast. Dit geldt voor gezinnen met minderjarige kinderen en ouderen (75+). Ook bij het meldpunt is 

het aantal meldingen van dreigende energieafsluitingen in 2014 hoger dan in andere jaren (Tabel 7).In 

de zaken over de periode 2015/2016 bleek dat bij ongeveer de helft van deze meldingen de 

huishoudens voldoende in staat waren zichzelf te redden of zelf hulp te organiseren. Deze passen 

eigenlijk niet bij de relatief zware inzet van het Meldpunt. Energiemeldingen lijken daarmee wel een 

signaalfunctie te hebben van zware problematiek, maar er is tegelijkertijd veel bijvangst.  

                                                      
C
 Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas, Stcrt. 2011, artikel 9 en toelichting paragraaf 

4.1 
D
 Alphen aan den Rijn, Kaag & Braassem, Katwijk, Nieuwkoop. 
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Tabel 10  Aantal meldingen dreigende energieafsluiting periode 1 oktober – 1 april 

  2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-2012 

Leiden, Leiderdorp 176 188 430 184 95 

Nieuwkoop 36 25 63  
 

181 
  
 

- 

Kaag en Braassem 21 9 64 - 

Alphen aan den Rijn
#
  138 125 406 57 

Katwijk 138 110 142 42 28 

Hillegom, Lisse, Noordwijk, 
Noordwijkerhout, Teylingen * 

* * 166 69 - 

Oegstgeest 6 1 - - - 

Voorschoten** 46 38 130** - - 

Zoeterwoude*** - - - 1 - 

Holland Rijnland 561 496 1.401** 477 180 

Bron: afdelingen Schulddienstverlening van gemeenten 
#
Inclusief Rijnwoude en per 1-1-2014 Boskoop 

*ISD Bollenstreek krijgt wel meldingen binnen van dreigende energie-afsluitingen, maar doet hier niets mee en registreert ze ook 
niet. 

** Voorschoten samen met Wassenaar en Leidschendam-Voorburg 650 meldingen; naar rato van het aantal inwoners komen naar 
schatting 130 meldingen uit Voorschoten. 

***Gemeente Zoeterwoude, afdeling schulddienstverlening, heeft afgelopen jaren weinig geregistreerd. Vanaf de 2e helft van 2016 
gebeurt dit wel. 

- = geen gegevens ontvangen 

 

A2.3  Voor hoeveel huishoudens wordt de deurwaarder en/of kantonrechter ingeschakeld? 

De deurwaarder is in 2015 voor ruim 1.600 huishoudens ingeschakeld. Dit is 2,4% van alle huishoudens 

die bij de woningcorporaties een woning huren (Tabel 14). Voor 297 huishoudens (0,4%) is bij de 

kantonrechter ontbinding van de huurovereenkomst gevraagd. Ook als er een vonnis van de 

kantonrechter ligt, blijven corporaties en, indien ingeschakeld hulpverleners, zich inzetten om 

huisuitzetting te voorkomen. Uiteindelijk zijn 75 huishoudens (0,11%) uit huis gezet. 

 

Het aantal huishoudens waarvoor de deurwaarder wordt ingezet schommelt de laatste jaren tussen 

ongeveer 1.600 en 1.900. In verhouding komt ongeveer een zesde deel van de deurwaarderszaken bij 

de kantonrechter terecht. In 2013 was dit nog een derde deel; ten opzicht van 2013 is het aantal zaken 

dat naar de kantonrechter ging bijna gehalveerd. Het aantal kantonrechterzaken ligt in 2014 en 2015 

rond de 300; dit is een stuk lager dan in de periode tussen 2010 en 2013, toen dit aantal rond de 500 

schommelde. Van de zaken bij de kantonrechter wordt ongeveer 25% daadwerkelijk uit huis gezet 

(Figuur 6). Welk deel zelf vertrekt voordat huisuitzetting kan plaatsvinden, is niet bekend. 

 

Landelijk hebben corporaties in 2015 voor 0,9% van de woningen vonnissen ontvangen van de 

kantonrechter
21

. Dit is in verhouding bijna twee keer zo hoog als in Holland Rijnland. Van het totaal 

aantal vonnissen leidde 25% tot een huisuitzetting. Dit percentage is gelijk aan dat in Holland Rijnland. 
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Figuur 6  Aantal huishoudens waarvoor de kantonrechter is ingeschakeld, waarvan melding is gedaan van 
een dreigende huisuitzetting met het Meldpunt Zorg en Overlast en het aantal huisuitzettingen tussen 2010 
en 2015 
 
Tabel 11  Inzet deurwaarder, kantonrechter en huisuitzettingen 2015: aantal en percentage van aantal 
huishoudens dat een woning huurt bij een corporatie 

  
  

deurwaarder kantonrechter huisuitzettingen 

aantal % aantal % aantal % 

Leiden en omstreken 1.059 3,5 182 0,6 27 0,09 

Leiden* 908 3,9 151 0,6 19 0,08 

Leiderdorp/Zoeterwoude 60 1,8 8 0,2 4 0,12 

Oegstgeest* 42 2,7 8 0,8 1 0,06 

Voorschoten 49 2,6 15 0,8 3 0,16 

  
 

  
 

  
  

Duin- en Bollenstreek 451 2,2 82 0,4 20 0,10 

Katwijk 248 3,4 40 0,5 11 0,15 

Noordwijk 24 1,1 20 0,9 1 0,04 

Noordwijkerhout 7 1,5 1 0,1 1 0,05 

Hillegom/Lisse/Teylingen 172 2,0 21 0,2 7 0,08 

  
 

  
 

  
  

Rijnstreek 140** 0,8 33** 0,2 28 0,16 

Alphen aan den Rijn* 57** 0,5 13** 0,1 21 0,17 

Nieuwkoop/Kaag en Braassem 83 1,6 20 0,4 7 0,13 

Holland Rijnland 1.650** 2,4 297 0,4 75 0,11 

Nederland         5.550 0,23 

Bron: 22 woningcorporaties Holland Rijnland; Corporatiemonitor Aedes 2016 
*Gegevens van Portaal zijn niet uitgesplitst naar gemeente (Leiden-Oegstgeest-Alphen aan den Rijn). De opgegeven aantallen zijn 

bij Leiden gezet, waar ook het grootste deel van de woningen van Portaal staat. 
**Gegevens van WonenCentraal ontbreken  

 
Gegevens van woningcorporaties 

Cijfers over huurschulden en huisuitzettingen in Tabel 12, Tabel 13 en Tabel 24 zijn zo goed mogelijk 

per gemeente ingevuld. Soms hebben woningcorporaties huurwoningen in meerdere gemeenten. 

Bijvoorbeeld: woningcorporatie Portaal heeft huurwoningen in Leiden, Alphen aan den Rijn en 

Oegstgeest. De precieze verdeling van de totale huur over deze gemeenten is niet bekend en zijn 

geschat op basis van de verhouding tussen de aantallen huishoudens die een woning huren bij Portaal 

in deze gemeentes. Woningbouwvereniging de Sleutels heeft woningen in Leiden en Voorschoten, maar 

kan geen cijfers per gemeente aanleveren. De cijfers van de Sleutels staan in onderstaande tabellen bij 

Leiden en niet bij Voorschoten ingedeeld.   
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A2.4  Hoeveel huisuitzettingen zijn er per jaar? 

In 2015 waren er 75 huisuitzettingen in Holland Rijnland, in 2014 meer dan 102 (van twee 

woningcorporaties ontbreken de cijfers voor 2014, waardoor het aantal huisuitzettingen in 2014 in 

werkelijkheid waarschijnlijk hoger ligt). Het aantal huisuitzettingen in de regio fluctueert ongeveer tussen 

de 70 (2011 en 2015) en de 100 (2010 en 2014) (Tabel 12, Figuur 7). Tussen 2014 en 2015 is het 

aantal huisuitzettingen in Holland Rijnland met meer dan een kwart gedaald.  

In absolute aantallen vinden tussen 2010 en 2014 de meeste huisuitzettingen plaats in Leiden, maar in 

2015 ligt dit aantal voor het eerst iets hoger in Alphen aan den Rijn. Als percentage van het totaal aantal 

huishoudens vinden al sinds 2012 de meeste huisuitzettingen plaats in Alphen aan den Rijn. Dit 

percentage is sinds 2012 wel elk jaar gedaald. In Holland Rijnland is 84% van de huisuitzettingen 

vanwege huurschuld, 13% vanwege overlast en 1% vanwege zowel huurschuld als overlast. Ook 

landelijk is bij 84% van de huisuitzettingen een huurachterstand de oorzaak
21

.  

 

In verhouding vinden landelijk twee keer zoveel huisuitzettingen plaats. In 2015 meldt Aedes (Vereniging 

van Woningcorporaties) 5.550 huisuitzettingen, 0,23% van alle corporatiewoningen, een afname van 6% 

ten opzichte van 2014
21

. Dit is het resultaat van 182 woningcorporaties in Nederland, geëxtrapoleerd 

naar alle corporatiewoningen. 

 

Tabel 12  Trend Huisuitzettingen: aantal en percentage van het aantal huishoudens dat een woning huurt bij 
een corporatie 

  2015 2014 2013 2012 2011 2010 

  aantal %  aantal    % aantal %
 
 aantal %

 
 aantal    % aantal    %

 
 

Leiden en omstreken 27 0,09 37* 0,15* 40 0,13 31 0,10 38 0,13 53 0,18 

Leiden* 19 0,08 29* 0,14 36 0,15 22 0,09 31 0,14 40 0,18 

Leiderdorp/ Zoeterwoude 4 0,12 0 0 0 0 6 0,17 4 0,12 6 0,18 

Oegstgeest 1 0,06 5 0,15 2 0,14 2 0,14 2 0,14 2 0,14 

Voorschoten* 3 0,16 1* - 2 0,12 1 0,06 1 0,07 5 0,37 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Duin- en Bollenstreek 20 0,10 30 0,15 24 0,12 29 0,14 21 0,10 36 0,18 

Katwijk 11 0,15 11 0,15 11 0,15 16 0,22 13 0,18 19 0,26 

Noordwijk 1 0,04 3 0,13 3 0,13 7 0,31 1 0,04 2 0,09 

Noordwijkerhout 1 0,05 4 0,21 1 0,05 0 0 0 0 0 0 

Hillegom/ Lisse/Teylingen 7 0,08 12 0,19 6 0,10 5 0,09 5 0,09 14 0,25 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Rijnstreek 28 0,16 35 0,20 28 0,18 29 0,19 14 0,09 16 0,11 

Alphen aan den Rijn** 21 0,17 27 0,22 22 0,27 27 0,33 12 0,15 11 0,13 

Nieuwkoop/Kaag en Braassem*** 7 0,13 8 0,15 4 0,08 1 0,02 2 0,04 2 0,04 

Holland Rijnland 75 0,11 102** 0,16 92 0,14 89 0,14 73 0,11 105 0,16 

Nederland 5.550 0,23 5.900 0,25 6.980 0,31 6.480 0,29 6.000 0,27 5.900 0,26 

De gegevens zijn gebaseerd op cijfers die door de 22 woningcorporaties in de regio zijn aangeleverd aan de GGD Hollands 

Midden speciaal voor deze Monitor. Cijfers over Nederland zijn afkomstig van koepelorganisatie Aedes. 

* 2014: gegevens van Ons Doel (1 van 5 woningcorporaties in Leiden) en Woonzorg Nederland (de grootste woningcorporatie in 

Voorschoten) ontbreken i.v.m. problemen met hun registratie in dit jaar. 

** In 2014 en 2015 incl. Boskoop en Rijnwoude; in 2013 en eerdere jaren incl. Rijnwoude, maar excl. Boskoop. 

***Gegevens van woningcorporatie Vestia Midden Nederland (Nieuwkoop) ontbreken voor 2010. 
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Figuur 7  Trend van het aantal huisuitzettingen als percentage van het aantal huishoudens dat een woning 
huurt bij een woningcorporatie per subregio voor Holland Rijnland en voor Nederland 

 

Huisvesting trede 3: Hulp bij wonen en schulden 

A3.1  Hoeveel mensen worden opgevangen in de crisisopvang van De Binnenvest? 

De reguliere crisisopvang van De Binnenvest is bedoeld voor mensen die acuut dakloos worden, onder 

andere door huurschulden, relatieproblemen, verslavingen of psychiatrische problemen. Deze opvang is 

langzamerhand steeds meer gezinsopvang aan het worden. In 2015 is door de Binnenvest aparte 

opvang voor zwerfjongeren (18 t/m 26 jaar) gerealiseerd met een capaciteit van zes bedden.  

 

De Binnenvest heeft in 2015 in totaal 104 mensen crisisopvang geboden. Het gaat om 92 personen die 

een periode in de reguliere crisisopvang hebben gewoond (Tabel 13). Bijna de helft (48%) hiervan is 

jonger dan 23 jaar. Onder deze 44 jongeren zijn 30 kinderen van 12 jaar of jonger. Zij behoren tot 

gezinnen die in de crisisopvang terecht komen. Daarnaast zijn 12 zwerfjongeren opgevangen in de 

opvang voor zwerfjongeren, waarvan er vijf 18 t/m 22 jaar waren.  

In 2014 zijn 35 van de 81 bewoners (43%) in de reguliere crisisopvang jonger dan 23 jaar. Hiervan zijn 

22 kinderen 12 jaar of jonger. In dit jaar is een zwerfjongere met een leeftijd van 19 jaar opgevangen. 

 

Tabel 13  Trend aantal cliënten crisisopvang De Binnenvest 

  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Crisisopvang regulier 92 81 112 105 99 80 104 132 

jonger dan 23 jaar 44 35 52 50 44 27 44 - 

12 jaar of jonger 30 22 26 17 20 12 - - 

Crisisopvang zwerfjongeren 12 1 - - - - - - 

jonger dan 23 jaar 5 1 - - - - - - 

Totaal crisisopvang 
jonger dan 23 jaar 

104 
49 

82 
36 

112 
52 

105 
50 

99 
44 

80 
27 

104 
44 

132 
- 

Bron: De Binnenvest Leiden 
- niet bekend 

 

A3.2  en A3.3 Hoeveel mensen krijgen woonbegeleiding door de Binnenvest of maken gebruik 

van beschermd wonen via de Binnenvest?      

De Binnenvest biedt ambulante woonbegeleiding aan mensen die zelfstandig wonen maar nog niet goed 

in staat zijn hun zaken zelfstandig te regelen. Daarnaast is biedt de Binnenvest verschillende vormen 
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van beschermd wonen, zoals het Sociaal Pension en RIBW-huisvesting (Regionale Instelling 

Beschermd Wonen).  

 

Het aantal personen dat woonbegeleiding ontvangt van De Binnenvest neemt sinds 2007 bijna elk jaar 

toe. Met name van 2013 op 2014 is sprake van een flinke toename en ook van 2014 op 2015 is er een 

toename (Tabel 14). Dit past bij de ontwikkeling van extramuralisatie en ambulantisering die vanuit de 

overheid wordt bepleit. Van de 703 mensen die gebruik maken van ambulante woonbegeleiding van De 

Binnenvest in 2015, zijn 61 personen jonger dan 23 jaar.  

 

Het aantal bewoners van het Sociaal Pension schommelt de laatste jaren rond de 30 (Tabel 14). De 

jongste bewoner in 2015 is 30 jaar. Het aantal personen dat gebruik maakt van RIBW-huisvesting 

schommelt de afgelopen jaren tussen de 40 en 45. Twee van hen zijn jonger dan 23 jaar in 2015. 

 

Tabel 14  Trend aantal cliënten woonbegeleiding De Binnenvest 

  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Ambulante 
woonbegeleiding 

703 599 361 303 346 314 312 266 127 

jonger dan 23 jaar 61 29 23 25 35 38 25 - - 

Sociaal Pension/ RIBW 30 34 30 36 37 37 39 46 42 

RIBW overig 45 40 43 42 55 46 44 30 15 

jonger dan 23 jaar 2 3 3 3 3 3 4 - - 

Bron: De Binnenvest Leiden 

 

Huisvesting trede 4: Briefadres en Maatschappelijke Opvang  

A4.1  Hoeveel mensen hebben een briefadres bij de gemeente of een maatschappelijke 

instelling? 

Mensen die geen woonadres hebben kunnen zich onder strikte voorwaarden inschrijven op een 

gemeentelijk briefadres of een adres van een maatschappelijke instelling, waar ze post kunnen 

ontvangen. Bijvoorbeeld als ze in een zorginstelling, blijf-van-mijn-lijfhuis of in een gevangenis zitten of 

dakloos zijn. In zo’n geval geeft het briefadres de mogelijkheid om zonder woonadres toch post van de 

overheid te ontvangen. Alle gemeenten moeten de mogelijkheid bieden van een briefadres. Het aantal 

gemeentelijke briefadressen is voor het eerst in 2016 opgevraagd over de jaren 2014 en 2015. 

 

In Leiden kunnen Stichting de Binnenvest of de gemeente briefadressen verstrekken, in Alphen aan den 

Rijn verlopen aanvragen via het Open Venster. Ook de gemeente Katwijk biedt de mogelijkheid van een 

briefadres voor mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats. Het aantal personen met een briefadres 

van de Binnenvest is, na een forse afname tussen 2011 en 2012, de laatste jaren vrij stabiel. In 2015 

maken 444 personen gebruik van een briefadres van de Binnenvest, waaronder 55 jongeren tot 23 jaar 

(Tabel 15). De jongste is 18 jaar en de oudste 74. Eind 2011 is de Binnenvest gestart met het screenen 

van de briefadressen op eigenlijk/oneigenlijk gebruik. Er worden alleen nog daklozen ingeschreven die 

zijn aangewezen op opvang door de Binnenvest. Dit verklaart de afname van het aantal briefadressen 

bij De Binnenvest. 

 

Het aantal mensen ingeschreven op het adres van Het Open Venster in Alphen aan den Rijn is vanaf 

2012 elk jaar weer toegenomen, tot 41 in 2015. Met ingang van 2011 heeft Het Open Venster een extra 

voorwaarde gesteld aan het verkrijgen van een briefadres. Aan een briefadres is onder andere de 

voorwaarde verbonden dat zij zich laten helpen door een maatschappelijk werker, hetzij van Kwadraad, 

hetzij van De Binnenvest. Naast deze verplichte hulpverlening is ook inschrijven als woningzoekende 
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verplicht. Sinds 2012 is het voor mensen die niet bij De Binnenvest terecht kunnen, mogelijk een 

briefadres bij de gemeente Leiden aan te vragen op Langegracht 72A. Ook hieraan is een intensief 

traject naar herhuisvesting verbonden, uitgevoerd door maatschappelijk werk (Kwadraad). In 2015 

hebben 24 personen een briefadres Langegracht 72A en in 2014 gaat het om 13 personen. Alle 

gemeenten in Holland Rijnland bieden de mogelijkheid van een briefadres. Alleen in Leiden, Alphen aan 

den Rijn en Katwijk, wordt dit briefadres ingezet voor dak- en thuislozen die in die betreffende gemeente 

verblijven. In Tabel 15 zijn de aantallen te zien in 2014 en 2015. Het aantal briefadressen in Katwijk, 

Leiderdorp, Noordwijk, Lisse en Zoeterwoude is opvallend laag. 

 

Tabel 15  Trend aantal personen met een briefadres 

  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Binnenvest Leiden 444 433 422 485 819 604 741 755 

jonger dan 23 jaar 55 45 64 60 80 75 63 - 

Gemeente Leiden 24 13 - 8 13 26 21 - 

Open Venster Alphen aan den Rijn 41 25 13 10 - - - - 

Gemeente Katwijk 0 2 0 - - - - - 

Gemeente Teylingen 17* 13* - - - - - - 

Gemeente Nieuwkoop 45 49 - - - - - - 

Gemeente Leiderdorp 4 6 - - - - - - 

Gemeente Kaag en Braasem 58** 85** - - - - - - 

Gemeente Noordwijk 4 2 - - - - - - 

Gemeente Voorschoten 22 14 - - - - - - 

Gemeente Oegstgeest 27 10 - - - - - - 

Gemeente Lisse 8 20 - - - - - - 

Gemeente Hillegom 41 27 - - - - - - 

Gemeente Noordwijkerhout 64 56 - - - - - - 

Gemeente Zoeterwoude 0 1 - - - - - - 

Holland Rijnland 781 732 435 503 832 630 762 755 

Bronnen: De Binnenvest Leiden, Het Open Venster Alphen aan den Rijn en de afdelingen burgerzaken van de overige gemeenten 

* dit zijn alleen de briefadressen die in oktober 2016 nog actief zijn 

** In de gemeente Kaag en Braassem wonen in 2015 18 van de 58 personen met een briefadres in een instelling en in 2014 24 

van de 85. 

 

A4.2  Hoeveel mensen worden bereikt door het outreachend werk van De Binnenvest? 

Het outreachend team van De Binnenvest gaat de straat op om contact te leggen met daklozen die de 

weg naar de hulpverlening niet willen of kunnen vinden. Zij gaan met hen in gesprek en zij bemiddelen 

direct voor hulp. Het aantal personen dat door het outreachend team wordt bereikt neemt tot en met 

2011 elk jaar toe (Tabel 16). Van 2011 op 2012 neemt het aantal bereikte personen af, om vervolgens 

weer toe te nemen. In 2015 is contact geweest met 157 personen, onder wie 26 personen (17%) jonger 

dan 23 jaar. Alle bereikte personen in 2015 zijn in een trajectplan geplaatst.  

 

Tabel 16  Trend aantal cliënten outreachend werk De Binnenvest 

  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Cliënten outreachend werk 157 156 125 117 213 170 149 101 

jonger dan 23 jaar 26 26 28 29 54 39 51 - 

Bron: De Binnenvest Leiden 

 

A4.3  Hoeveel mensen maken gebruik van de dagopvang? 

De Dagopvang Leiden telt in 2015 327 bezoekers waarvan 9 bezoekers (3%) jonger dan 23 jaar (Tabel 

17). De jongste is 19 jaar. Dit aantal is van 2011 op 2012 sterk gedaald en daarna licht verder gedaald. 
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In Alphen aan den Rijn verzorgt het Open Venster dagopvang. In 2011 is de registratie van de namen 

van de bezoekers verbeterd. In 2010 en eerdere jaren zijn waarschijnlijk nog een aantal bezoekers 

abusievelijk dubbel geteld. In 2015 hebben 164 personen Het Open Venster bezocht, dit is minder dan 

in voorgaande jaren.  

 

Tabel 17  Trend aantal cliënten dag- en nachtopvang Leiden 

  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Dagopvang   
      

Dagopvang Leiden                 aantal 
                                             cliënten 

327 -* 362 396 780 833 786 1.034 

jonger dan 23 jaar 9 -* 11 16 36 44 49 - 

Open Venster Alphen a/d Rijn 164 314 - 223 209 310 434 215 

Nachtopvang          

Nachtopvang Leiden    aantal 
cliënten 

253 206 234 214 215 238 228 178 

jonger dan 23 jaar - - 9 9 10 15 12 - 

Bronnen: De Binnenvest Leiden en Het Open Venster Alphen aan den Rijn 
* in 2014 is het in verband met registratie problemen niet mogelijk om het aantal cliënten van de dagopvang van het hele jaar te 

tellen. 
- onbekend 

 

A4.4  Hoeveel mensen maken gebruik van de nachtopvang? 

In december 2015 heeft De Binnenvest een uitbreiding geopend voor de nachtopvang (gebouw C). Het 

aantal bezoekers schommelt rond de 225 en vertoont van 2014 op 2015 toename (Tabel 17). In 2015 

hebben 253 bezoekers tenminste één nacht in de Nachtopvang geslapen. Hoeveel bezoekers hiervan 

jonger zijn dan 23 jaar is over 2014 en 2015 niet uit de registratie van de Binnenvest te halen.  

 

A4.5  Hoeveel feitelijk daklozen
E
 zijn er? 

In het najaar van 2015 heeft de GGD Hollands Midden voor de zesde keer een omvangschatting 

gemaakt van het aantal feitelijk daklozen in Leiden
22

. In de Nachtopvang Leiden en bij uitdeellocaties 

van maaltijden zijn gedurende twee weken alle bezoekers geteld. Daarnaast is ditmaal voor het eerst 

gebruik gemaakt van de briefadressenlijst van de daklozenopvang in Leiden. Met behulp van de 

bezoekfrequentie en overlap tussen deze drie vindplaatsen is het totaal aantal volwassen feitelijk 

daklozen geschat. De vijf eerdere schattingen stammen uit 2013
23

, 2011
24

, 2009
25

, 2006
26

 en 2005
27

. 

 

Het aantal feitelijk daklozen is in 2015 geschat op 304 met een marge van 276 en 333 (Tabel 18).  

 

Tabel 18  Trend omvangschatting aantal feitelijk daklozen 

 

Nov/Dec 

2015 

Nov. 

2013 

Nov. 

2011 

Okt. 

2009 

Feb. 

2006 

Sep. 

2005 

Geteld aantal 251 117 198 180 276 268 

Geschat aantal 304 212 294 313 454 493 

     ondergrens 276 132 236 210 377 466 

     bovengrens 333 291 352 416 588 525 

Bron: GGD Hollands Midden 

  

                                                      
E
 Feitelijk daklozen zijn voor hun overnachting aangewezen op straat of op een kortdurend verblijf in laagdrempelige 

opvangvoorzieningen of bij familie of kennissen, zonder uitzicht op permanent onderdak, ook niet in een sociaal 
pension of iets dergelijks. 
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Samenvatting huisvesting (kolom A) 

De beschrijving in deze paragraaf gaat over het jaar 2015, tenzij anders 

vermeld. De cijfers worden beschreven op het niveau van de regio Holland 

Rijnland. 

 

Huisvesting 

A1.1 Ruim een kwart (28%) van huishoudens in Holland Rijnland woont in 2014 

in een corporatiewoning. Dit is lager dan in Nederland (30%). In Leiden is dit 

percentage het hoogst van de regio (36%), in Oegstgeest het laagst (17%).  

 

A2.1 Bij het Meldpunt Zorg en Overlast zijn 383 zaken gemeld met als reden 

‘dreigende huisuitzetting’. Dit type melding is al jaren relatief hoog. Dit komt door de convenanten van 

het Meldpunt met steeds meer woningcorporaties. In 2015 zijn 367 zaken afgerond die als reden 

hadden ‘dreigende huisuitzetting’. Bij 307 van deze 367 zaken (83%) is ontruiming voorkómen, 30 

huishoudens zijn alsnog uit huis gezet (8%) en 30 huishoudens zijn zelf vertrokken voordat huisuitzetting 

kon plaatsvinden.  

A2.2 In de winter van 2015-2016 kwamen 561 meldingen binnen bij afdelingen Schulddienstverlening 

van gemeenten in Holland Rijnland betreffende dreigende energieafsluitingen. Opvallend is het hoge 

aantal meldingen in 2013-2014. Waardoor dit komt is niet bekend. Het aantal meldingen in 2015-2016 is 

vergelijkbaar (wel wat hoger) met het jaar ervoor en met 2012-2013. 

A2.3 De 22 woningcorporaties in Holland Rijnland hebben voor ruim 1.600 huishoudens de deurwaarder 

ingezet, voor ongeveer 300 huishoudens ontbinding van de huurovereenkomst bij de kantonrechter 

aangevraagd en 75 huishoudens zijn uit huis gezet. Tussen 2014 en 2015 is het aantal huisuitzettingen 

in Holland Rijnland met meer dan een kwart gedaald. Ten opzichte van 2013 is het aantal zaken dat 

naar de kantonrechter ging bijna gehalveerd. Uiteindelijk wordt ongeveer 25% van de 

kantonrechterzaken uitgezet. Welk deel zelf vertrekt is niet bekend. Vergeleken met de landelijke cijfers 

is het aantal kantonrechterzaken en het aantal huisuitzettingen in Holland Rijnland lager.  

 

A3.1 en A3.2 De Binnenvest heeft in 2015 104 personen die acuut dakloos werden, opgevangen in de 

crisisopvang (92 in de reguliere crisisopvang plus 12 in de crisisopvang voor zwerfjongeren). Dit aantal 

is vergelijkbaar met de aantallen in 2012 en 2013, maar hoger dan in 2014. Daarnaast biedt De 

Binnenvest begeleid wonen aan 703 personen en 75 personen verblijven in een vorm van beschermd 

wonen/RIBW. Het aantal personen met begeleid wonen is flink gestegen sinds 2013, het beschermd 

wonen is stabiel. 

 

A4.1 Het aantal personen met een briefadres bij De Binnenvest in Leiden is in de afgelopen jaren 

constant gebleven. Bij Het Open Venster in Alphen aan den Rijn is dit juist toegenomen. Beide 

instellingen hebben de toelatingscriteria verscherpt (Binnenvest vanaf 2012, het Open venster vanaf 

2011). Bij de Binnenvest hebben 444 personen een briefadres en 24 personen op Langegracht 72A. Bij 

Het Open Venster hebben in 2015 41 personen een briefadres. Alle gemeenten in Holland Rijnland 

bieden in 2014 en 2015 de mogelijkheid van een briefadres. Het aantal personen, dat hier gebruik van 

maakt, loopt sterk uiteen.  

A4.2 Via outreachend werk heeft De Binnenvest contact gehad met 157 personen, deze zijn allemaal in 

een trajectplan geplaatst. Het aantal bereikte personen is gestegen ten opzichte van 2012/2013. 

A4.3 Tot 2011 was het aantal bezoekers van de Dagopvang Leiden rond de 800 personen. Door 

striktere toegangseisen is het aantal bezoekers sindsdien gedaald tot 327. Sinds 2011 ligt dit aantal 

tussen de 300 en 400 personen.  
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A4.4 Van de Nachtopvang in Leiden maken 253 mensen gebruik. Dit aantal neemt niet af. In 2015 heeft 

Het Open Venster in Alphen aan den Rijn 164 bezoekers gehad voor dagopvang. Het gaat hier niet 

zozeer om daklozen, maar vereenzaamde mensen op of onder het sociaal minimum. 

A4.5 Het aantal feitelijk daklozen is in 2015 geschat op 304 met een marge tussen 276 en 333. De 

dalende trend van de jaren daarvoor zet daarmee niet door.  

 

Jeugd en jongvolwassenen 

A3.1 De reguliere crisisopvang van De Binnenvest heeft 44 personen opgevangen die jonger zijn dan 23 

jaar. Tweederde van deze groep is jonger dan 12 jaar. Het gaat om kinderen die tot gezinnen behoren 

die acuut dakloos zijn geraakt. Daarnaast zijn 12 zwerfjongeren opgevangen in de nieuwe opvang voor 

zwerfjongeren, waarvan vijf in de leeftijd van 18 t/m 22 jaar. In totaal heeft de Binnenvest dus 49 

personen onder de 23 jaar crisisopvang verleend.  

A3.2 De Binnenvest heeft aan 61 personen jonger dan 23 jaar ambulante woonbegeleiding geboden. 

 

A4.1 Van de cliënten met een briefadres via de Binnenvest, zijn 55 personen jonger dan 23 jaar.  

A4.2 Van personen die zijn bereikt door het outreachend team zijn er 26 jonger dan 23 jaar.  

A4.3 In de Dagopvang gaat het om ongeveer 9 personen die jonger zijn dan 23 jaar.  
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5 Financiën (kolom B) 

Financiën trede 1: Minimum inkomen en uitkeringen 

B1.1  Hoeveel huishoudens leven op of onder het sociaal minimum? 

Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is 

vastgesteld. Om te kunnen beoordelen hoe het inkomen van een huishouden zich verhoudt tot het 

minimum, moet aan de hand van de regelgeving worden vastgesteld welke norm voor het 

desbetreffende huishouden van toepassing is. De norm voor een (echt)paar met uitsluitend minderjarige 

kinderen is bijvoorbeeld gelijkgesteld aan de bijstandsuitkering van een echtpaar, aangevuld met de 

(leeftijdsafhankelijke) kinderbijslag. Bij 65-plussers is het bedrag aan AOW-pensioen als norm gekozen. 

Hier is gekozen voor maximaal 105% van het sociaal minimum. 

De doelpopulatie bestaat uit particuliere huishoudens waarvan de hoofdkostwinner (of eventuele 

partner) een volledig jaarinkomen (inkomen gedurende heel jaar) heeft en niet afhankelijk is van 

studiefinanciering. Van de bevolking in particuliere huishoudens is een aantal groepen niet naar hoogte 

van inkomen ingedeeld. Dit betreft studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig 

jaarinkomen (inkomen gedurende deel van het jaar). 

 

In 2013 leeft in Holland Rijnland ongeveer zeven procent van de doelhuishoudens op of onder het 

sociaal minimum (Tabel 19), dit is lager dan het Nederlandse cijfer (10%). Leiden heeft de grootste 

groep die op of onder het sociaal minimum leeft (11%). Het percentage huishoudens op of onder het 

sociaal minimum stijgt ieder jaar licht (Figuur 8). 

Grofweg bestaat de groep minima voor een derde deel uit werklozen/uitkeringsgerechtigden (vooral 

bijstand), een derde deel werkt (van wie de helft zelfstandig) en een derde deel is 65 jaar of ouder
28

. 

 
Tabel 19  Huishoudens die op of onder het sociaal minimum leven  

Gemeenten 

2013 2012 2011 2010 

aantal  %
*
 aantal  %

*
 aantal  %

*
 aantal  %

*
 

Leiden 5.700 11,3 5.400 10,8 5.200 10,5 5.000 10,1 

Alphen aan den Rijn 2.900 6,6 2.600 5,9 2.600 5,9 2.400 5,6 

Katwijk 1.600 6,7 1.500 6,3 1.400 6,1 1.300 5,7 

Teylingen 800 5,6 700 4,9 700 5,1 700 4,8 

Nieuwkoop 600 5,7 600 5,5 500 4,8 500 4,8 

Leiderdorp 700 6,1 700 6,1 600 5,6 600 5,3 

Kaag en Braassem 600 5,8 500 4,8 500 5,1 500 5,0 

Noordwijk 800 7,3 800 7,3 800 7,4 700 7,0 

Voorschoten 700 6,7 600 5,8 600 5,9 600 5,9 

Oegstgeest 500 5,3 600 6,4 500 5,4 400 4,8 

Lisse 600 6,3 600 6,3 600 5,8 500 5,6 

Hillegom 600 6,7 600 6,7 500 5,9 500 5,5 

Noordwijkerhout 500 7,6 500 7,7 400 7,0 400 6,7 

Zoeterwoude 100 3,2 100 3,2 100 4,3 100 4,0 

Holland Rijnland 16.700 7,4 15.800 7,1 15.000 6,8 14.200 6,5 

Nederland   10,1   9,6 - 9,2 - 8,8 

Bron: CBS 

*percentage van aantal doelhuishoudens 
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Figuur 8   Trend van percentage huishoudens op of onder het sociaal minimuminkomen in Holland Rijnland 
en Nederland tussen 2010 en 2013 

 

B1.2  Hoeveel inwoners ontvangen een uitkering? 

Bij uitkeringen gaat het hier om de Wet Werk en Bijstand (Wwb), de Wet op de Arbeids-

ongeschiktheidsverzekering (Wao), de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (Waz), de 

Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) en de Werkloosheids-wet (Ww). 

 

In 2015 ontvangt 11% van de inwoners van Holland Rijnland tussen 15-64 jaar een uitkering krachtens 

één van bovenstaande wetten (Tabel 20). Dit is lager dan het Nederlandse cijfer (15%). Van de 65-

plussers ontvangt 0,9% een uitkering, voornamelijk bijstand, iets minder dan in Nederland (1,6%). Het 

gaat om ouderen zonder recht op AOW of met een beperkt recht. 

Procentueel is in de beroepsbevolking de groep met een uitkering in vier jaar tijd weinig gestegen. 

Absoluut gaat het echter om een toename van ruim 6.000 personen. 

 

Tabel 20  Uitkeringsgerechtigden van 15 t/m 64 jaar per juni 2015, 2013 en 2011 

Gemeenten 

2015 2013 2011 

inwoners 
15-64 jaar 

uitkering  
inwoners 
15-64 jaar 

uitkering  
inwoners 
15-64 jaar 

uitkering  

aantal
 

aantal
1 

%
2 

aantal aantal
1 

%
2 

aantal  aantal
1 

%
2 

Leiden 87.712 10.720 12 86.554 10.500 12 86.044 9.510 11 

Alphen aan den Rijn 70.002 8.040 11 70.472 7.500 11 71.472 6.410 9 

Katwijk 40.918 4.100 10 40.666 3.760 9 41.116 3.110 8 

Teylingen 22.966 2.020 9 23.089 1.930 8 23.293 1.680 7 

Nieuwkoop 17.622 1.760 10 17.804 1.730 10 18.120 1.510 8 

Leiderdorp 16.790 1.840 11 16.929 1.770 10 17.291 1.590 9 

Kaag en Braassem 16.657 1.380 8 16.776 1.270 8 17.133 1.080 6 

Noordwijk 16.574 1.980 12 16.931 1.890 11 17.158 1.820 11 

Voorschoten 15.183 1.530 10 15.130 1.430 9 14.877 1.220 8 

Oegstgeest 14.233 1.310 9 14.626 1.240 8 14.570 1.090 7 

Lisse 14.259 1.480 10 14.364 1.380 10 14.895 1.240 8 

Hillegom 13.463 1.730 13 13.456 1.610 12 13.625 1.450 11 

Noordwijkerhout 10.299 1150 11 10.174 1120 11 10.279 1030 10 

Zoeterwoude 5.289 650 12 5.364 610 11 5.467 590 11 

Holland Rijnland 361.967 39.690 11 362.335 37.740 10 365.340 33.330 9 

Nederland     15 - - 14 - - 13 

Bron: CBS 
1
aantal afgerond op 10-tallen 

2
percentage van aantal inwoners 15  tot en met 64 jaar 
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Figuur 9   Percentage beroepsbevolking met een uitkering (Wwb, Wao, Waz, Wajong, Ww) per gemeente 

 
In Figuur 9 zijn de percentages inwoners die een uitkering ontvangen per gemeente weergegeven. In 
Hillegom is dit percentage het hoogst en in Kaag en Braassem het laagst.  
 
 
Tabel 21  Uitkeringsgerechtigden van 65 jaar of ouder per juni 2015, 2013 en 2011 

Gemeenten 

2015 2013 2011 

inwoners 
65+ 

uitkering  
(niet AOW) 

inwoners 
65+ 

uitkering  
(niet AOW) 

inwoners 
65+ 

uitkering  
(niet AOW) 

aantal aantal
1 

%
2 

aantal aantal
1 

%
2 

aantal  aantal
1 

%
2 

Leiden 16.893 380 2,2 15.985 390 2,4 14.543 430 3,0 

Alphen aan den Rijn 18.327 190 1,0 16.724 190 1,1 14.944 200 1,3 

Katwijk 10.323 50 0,5 9.644 50 0,5 8.775 50 0,6 

Teylingen 6.308 30 0,5 5.975 30 0,5 5.529 20 0,4 

Nieuwkoop 5.001 20 0,4 4.592 20 0,4 4.023 20 0,5 

Leiderdorp 5.563 50 0,9 5.174 50 1,0 4.576 50 1,1 

Kaag en Braassem 4.817 10 0,2 4.430 10 0,2 3.983 10 0,3 

Noordwijk 5.187 30 0,6 4.792 30 0,6 4.320 30 0,7 

Voorschoten 5.406 40 0,7 5.049 40 0,8 4.546 30 0,7 

Oegstgeest 4.553 20 0,4 4.353 20 0,5 4.001 20 0,5 

Lisse 4.534 20 0,4 4.240 20 0,5 3.876 20 0,5 

Hillegom 4.137 20 0,5 3.883 20 0,5 3.514 20 0,6 

Noordwijkerhout 3.159 20 0,6 2.916 10 0,3 2.640 10 0,4 

Zoeterwoude 1.572 0 0,0 1.468 0 - 1.321 0 - 

Holland Rijnland 95.780 880 0,9 89.225 880 1,0 80.591 910 1,1 

Nederland     1,6 - - 1,6 - - 1,8 

Bron: CBS 
1
aantal afgerond op 5-tallen 

2
percentage van aantal inwoners 65-plus 
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Het aantal en percentage uitkeringsgerechtigden (niet AOW) van 65 jaar of ouder is weergegeven in 

Tabel 21. Deze aantallen zijn gedaald van 2011 op 2013 en gelijk gebleven van 2013 op 2015.Leiden 

heeft in 2015 het hoogste aantal en percentage ouderen met een uitkering, op afstand gevolgd door 

Alphen aan den Rijn en Leiderdorp. Zoeterwoude heeft geen enkele uitkeringsgerechtigde van 65 jaar of 

ouder. 

 

Inkomens huurders en eigenaren-bewoners in Nederland gedaald 

Landelijk daalde het gemiddeld netto besteedbaar huishoudinkomen in de afgelopen zes jaar (2009-

2016) zowel bij huurders als eigenaren-bewoners. Eigenaren-bewoners zagen hun inkomen dalen van € 

48.200 naar € 45.400 (-6 procent). Het inkomen van huurders liep terug van € 25.800 naar € 23.400 (-9 

procent). Mede hierdoor groeide het aantal huurders in de aandachtsgroep van de huurtoeslag. De 

totale groep huurders met een laag inkomen volgens het inkomensafhankelijk huurbeleid groeide ook
29

. 

 

B1.3  Hoeveel huishoudens in corporatiewoningen hebben een betaalrisico? 

Een huishouden heeft een betaalrisico indien het netto besteedbaar huishoudinkomen niet voldoende is 

om de basisuitgaven te kunnen betalen. De hoogte van de basisbedragen hangt af van de 

huishoudensamenstelling.
30

  

In Holland Rijnland zijn in 2014 bijna 7.000 huishoudens in een corporatiewoning met een betaalrisico. 

Het betreft 11% van de huishoudens in een corporatiewoning (Tabel 22). Dit is lager dan het percentage 

in Nederland (15%). In Tabel 22 zijn het percentage en aantal huishoudens in corporatiewoningen met 

een betaalrisico weergegeven per gemeente. Het percentage huishoudens in een corporatiewoning met 

een betaalrisico is het hoogst in Voorschoten en Leiden, gevolgd door Hillegom. Dit percentage is het 

laagst in Lisse, Teylingen, Kaag en Braassem en Noordwijk. 

 

Tabel 22  Percentage en aantal huishoudens in corporatiewoningen met betaalrisico per gemeente in 2014 

 
huishoudens  

met betaalrisico 

Gemeenten %  aantal  

Leiden 16% 2.380 
Alphen aan den Rijn       12% 1.265 

Katwijk    10% 675 

Teylingen   9% 285 

Nieuwkoop 10% 210 

Leiderdorp 11% 270 

Kaag en Braassem 9% 260 

Noordwijk 9% 180 

Voorschoten 17% 345 

Oegstgeest 12% 180 

Lisse 8% 205 

Hillegom 14% 280 

Noordwijkerhout 11% 185 

Zoeterwoude 12% 65 

Holland Rijnland 11% 6.785 

Nederland 15% - 
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Financiën trede 2: Huurschuld bij woningcorporaties 

B2.1  Hoeveel zaken bij het Meldpunt Zorg en Overlast betreffen financiële problemen? 

 
Tabel 23  Trend aantal zaken* met reden melding financiën Meldpunt Zorg en Overlast 

Reden aanmelding 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Financiën 343 381 464 493 467 319 

Bron: GGD Hollands Midden 
*er kunnen maximaal vier redenen worden geregistreerd voor een melding. 

 

B2.2  Hoe groot is de huurschuld bij woningcorporaties? 

Op 31 december 2015 is de totale huurschuld bij woningcorporaties in Holland Rijnland ruim 4,8 miljoen 

euro (Tabel 24). Dit is 1,09% van de totale huur. Dit percentage schommelt rond de 1% in de afgelopen 

jaren. Tussen 2012 en 2015 is het percentage huurschuld elk jaar toegenomen. 

 

De gemiddelde huur per maand per huishouden in corporatiewoningen is weergegeven voor 2010 en 

2015 (Tabel 24). Gemiddeld is de maandhuur in Holland Rijnland bij woningcorporaties in vijf jaar met 

maar liefst 25% toegenomen. Landelijk is dit 11%. Corporatiewoningen worden op basis van de hoogte 

van de huur ingedeeld in drie klassen: goedkoop met een maandhuur tot 403,06, betaalbaar met een 

maandhuur tussen 403,06 tot 618,24 en duur van 618,24 tot 710,68
31

.  

 

Tabel 24  Trend huurschuld als percentage van de totale huur en gemiddelde huur per maand per 
huishouden voor corporatiewoningen 

  

totale 
huur-

schuld in 
euro’s 

aantal 
huishou-
dens als 
huurder 

van 
corporatie

woning 

huurschuld als % van totale huur 

gemiddelde 
netto huur 
per maand 

per 
huishouden 

in euro’s 

toename 
gemiddelde 

huur per 
maand  

per 
huishouden 

  31-12-2015 2015 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2015 2010 2010-2015 

Leiden en omstreken* 2.167.751 30.275 1,15 1,14* 0,9 0,78 1,24 1,08 518 424 22% 

Leiden* 1.708.819 23.521 1,19 1,09* 0,82 0,68 0,99 1,07 507 444 14% 

Leiderdorp, Zoeterwoude 179.450 3.350 0,70 1,30 1,12 1,15 1,71 1,08 638 466 37% 

Oegstgeest 86.562 1.550 0,85 1,14 0,93 1,25 1,44 1,20 547 457 20% 

Voorschoten 192.920 1.854 2,10 * 1,46 1,03 - - 413 - - 

      
     

  
 

  
 

Duin- en Bollenstreek 1.804.144 20.081 1,33 1,14 0,98 0,82 0,90 0,94 561 441 27% 

Katwijk 775.261 7.344 1,63 1,30 0,74 0,67 0,80 0,79 541 418 29% 

Noordwijk 132.233 2.231 0,88 0,96 0,89 0,71 0,78 0,75 562 437 29% 

Noordwijkerhout 86.961 1.894 0,58 0,58 0,68 0,54 0,50 0,52 662 453 46% 

Hillegom, Lisse, Teylingen 809.689 8.612 1,41 1,20 1,29 1,04 1,09 1,19 555 451 23% 

      
     

  
 

  
 

Rijnstreek 844.997 17.550 0,69 0,78 0,92 0,95 0,94 0,87 579 455 27% 

Alphen aan den Rijn** 590.438 12.209 0,70 0,81 1,00 1,01 1,04 1 577 457 26% 

Nieuwkoop, Kaag en 
Braassem*** 

254.559 5.341 0,68 0,74 0,75 0,75 0,69 0,58*** 548 451 22% 

Holland Rijnland 4.816.892 67.906 1,09 1,04* 0,94 0,84 1,06 0,98*** 546 437 25% 

Nederland   2.400.000             507 457 11% 

De gegevens zijn gebaseerd op cijfers die door de 22 woningcorporaties in de regio zijn aangeleverd aan de GGD Hollands 

Midden speciaal voor deze Monitor. Cijfers over Nederland zijn afkomstig van koepelorganisatie Aedes. 

* 2014: gegevens van Ons Doel (1 van 5 woningcorporaties in Leiden) en Woonzorg Nederland (de grootste woningcorporatie in 

Voorschoten) ontbreken i.v.m. problemen met hun registratie in dit jaar. 

** In 2014 en 2015 incl. Boskoop en Rijnwoude; in 2013 en eerdere jaren incl. Rijnwoude, maar excl. Boskoop. 

***Gegevens van woningcorporatie Vestia Midden Nederland (Nieuwkoop) ontbreken voor 2010. 
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Het aandeel goedkope huurwoningen is in Nederland in de periode 2010-2014 flink gedaald van 23% tot 

15% van de sectorale woningvoorraad. De betaalbare woningvoorraad blijft met een aandeel van 65% 

redelijk stabiel. De woningvoorraad in de huurprijsklasse duur tot en boven de liberalisatiegrens neemt 

in dezelfde periode toe van 10% tot ruim 20%.
32

  

 

Woonlasten per woonsector in Nederland 

Het gemiddelde percentage van het besteedbaar huishoudinkomen dat besteed wordt aan woonlasten 

(de woonquote) in Nederland is het hoogste bij huishoudens die hun woning huren van een particulier 

verhuurder (Figuur 10). Deze woonquote is tussen 2009 en 2015 toegenomen van 39,4% naar 42,1%. 

De woonquote van huishoudens die een woning huren van een sociaal verhuurder is ook toegenomen: 

van 32,7% in 2009 naar 37,8%. De woonquote van woningeigenaren is daarentegen afgenomen: van 

30,4% in 2009 naar 28,3% in 2015 en is het laagste van de drie woonsectoren. 

 
Figuur 10  Woonquote per woonsector in Nederland tussen 2009 en 2015 

 

Financiën trede 3: Schulden en schuldhulp 

B3.1  Hoeveel mensen vragen bij de gemeente een schuldregeling aan en hoeveel mensen 

komen in een schuldregeling terecht? 

De gemeentelijke schuldhulpverlening voorziet in een schuldregeling met als doel een onderhands 

akkoord te sluiten met de schuldeisers over (gedeeltelijke) aflossing van de schulden. Omdat de 

schulden in der minne worden geschikt, wordt dit het minnelijke traject genoemd. Een geslaagde 

schuldregeling duurt drie jaar. 

 

De trend in Holland Rijnland is helaas lastig vast te stellen. Omdat de ISD Bollenstreek voor 2015 geen 

gegevens heeft kunnen aanleveren, door problemen met de overgang naar een nieuw registratie-

systeem. Hierdoor ontbreken belangrijke gegevens in Tabel 25. Wanneer voor ISD Bollenstreek voor 

2015 wordt uitgegaan van het aantal aanvragen in 2014 (202 aanvragen), is het totaal aantal aanvragen 

in Holland Rijnland sinds 2013 afgenomen en is het aantal in 2015 (1.255) vergelijkbaar met het aantal 

aanvragen in 2014 (1.159). De grootste verschuiving is te zien bij de gemeente Leiden, waar van 2013 

op 2014 een forse afname van het aantal aanvragen van gemeentelijke schuldhulpverlening te zien is. 

Wanneer wordt uitgegaan van eenzelfde aantal gestarte schuldregelingen door ISD Bollenstreek in 2015 

als in 2014, is het totaal aantal gestarte schuldregelingen in Holland Rijnland sinds 2013 afgenomen tot 

614 gestarte schuldregelingen in Holland Rijnland in 2015. In verhouding tot het aantal aanvragen lijkt 

het aantal gestarte schuldregelingen wel gestegen: van 38% in 2013 naar 59% in 2014 en 45% in 2015 

(of 49%, uitgaande voor ISD Bollenstreek van dezelfde aantallen aanvragen en gestarte 
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schuldregelingen in 2015 als in 2014). Opvallend zijn de dalingen in aantallen gestarte schuldregelingen 

als percentage van het aantal aanvragen van 2014 op 2015 in met name Katwijk (een daling van 41%), 

Nieuwkoop (-51%) en Voorschoten (-59%).  

   
Tabel 25  Trend Gemeentelijke schuldhulpverlening, minnelijke traject 

  aantal aanvragen 
aantal gestarte 

schuldregelingen 
gestarte schuldregelingen als 
% van aantal aanmeldingen 

Gemeenten 
 

2015 2014 2013 2012 2011 2015 2014 2013 2012 2011 2015 2014 2013 2012 2011 

Leiden 336 287 908 642 809 192 188 256 144 207 57 66 28 22 26 

Alphen aan den Rijn 331 299 246 249 195 119 111 132 93 152 36 37 54 37 78 

Katwijk 155 169 224 217 227 75 138 102 45 53 48 82 46 21 23 

Nieuwkoop 40 29 40 32 - 14 21 13 3 - 35 72 33 9 - 

Leiderdorp 43 38 59 64 91 21 25 20 15 29 49 66 34 23 32 

Kaag en Braassem 40 39 29 16 - 18 14 8 12 - 45 36 28 75 - 

Voorschoten 44 44 36 37 48 13 32 22 27 58 30 73 61 73 121 

Oegstgeest 64 52 65 50 40 20 16 21 12 10 31 31 32 24 25 

Zoeterwoude - - - - - - - - - - - - - - - 

ISD Bollenstreek* * 202 184 206 188 * 142 113 108 111 *  70 61 52 59 

Holland Rijnland 1.053* 1.159 1.814 1.519 1.598 472* 687 694 466 620 45* 59 38 31 39 

Nederland           37%  41%   

Bron: afdelingen schuldhulpverlening gemeenten Holland Rijnland 

ISD Bollenstreek = Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Teylingen 

* ISD Bollenstreek kan over 2015 geen van de opgevraagde gegevens uit hun registratie halen 

 

Ook landelijk neemt het aantal aanmeldingen bij de schuldhulpverlening voor het eerst in jaren licht af. 

De NVVK (Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren) meldt een afname van 92.000 

schuldregelingen
F,33

 in 2014 naar 90.400 in 2015. Er is een daling van het percentage getroffen 

schuldregelingen van 41% in 2013 tot 37% in 2015.De gemiddelde schuld is wel gestegen van 38.500 

naar 42.900 euro. Schulden zijn in toenemende mate ingewikkeld en steeds moeilijker oplosbaar. 

Financiële problemen treffen een diversiteit aan mensen, zoals eigenwoningbezitters, werknemers, 

zzp'ers en uitkeringsgerechtigden. Zij vragen elk om een aparte aanpak. De helft van de NVVK-leden 

meldt dat er in 2015 een toename is van het aantal zzp’ers met schuldproblematiek, een trend die al 

enkele jaren zichtbaar is. Dit is mede te verklaren door de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. Voor de 

zzp’ers in het bijzonder heeft het CBS vastgesteld dat het een groeiende groep is (12% van de 

beroepsbevolking) en dat hun inkomen vaak aanzienlijk lager ligt dan die van werknemers (gemiddeld 

10% lager).
34

 

 

B3.2  Hoeveel schuldregelingen worden voortijdig beëindigd? 

Een geslaagde gemeentelijke schuldregeling duurt drie jaar. Als de schuldregeling voortijdig wordt 

beëindigd, staat alleen nog Wettelijke Schuldsanering open als oplossing (zie B3.4). Om de voortijdig 

beëindigde schuldregelingen per gemeente te vergelijken, worden ze in Tabel 26 gepresenteerd als 

percentage van de caseload. Hieronder verstaan we alle lopende schuldregelingen en/of personen met 

budgetbeheer in het betreffende jaar. Veel cliënten met budgetbegeleiding zitten ook in een 

schuldregeling.  

 

                                                      
F
 De NVVK spreekt van ‘aanvragen schuldregelingen’ terwijl het hier volgens een onderzoek van de Onafhankelijk 

Schuldadviseur® in werkelijkheid gaat om het aantal gerealiseerde schuldregelingen. Het aantal aanvragen is 

waarschijnlijk drie keer zo hoog. 
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Uit Tabel 26 blijkt dat in 2014 en 2015 gemiddeld 5% van de lopende schuldregelingen en/of 

budgetbeheer voortijdig wordt beëindigd. Dit percentage schommelt licht per gemeente en is lager 

geworden ten opzichte van 2012 en 2013. Hoewel in één jaar ‘slechts’ 5% van de caseload uitvalt, zit de 

grootste uitval bij het begin. Van alle aanvragen lukt het bij 45% een schuldregeling te treffen (Tabel 25), 

dit betekend een uitval van 55%.  

 
Tabel 26  Voortijdige beëindigingen schuldregelingen, minnelijke traject 

  2015 2014 2013 2012 

Gemeenten  

aantal 
caseload 

aantal 
voortijdig 
beëindigd 

% 
aantal 

caseload 

aantal 
voortijdig 
beëindigd 

% 
aantal 

caseload 

aantal 
voortijdig 
beëindigd 

% 
aantal 

caseload 

aantal 
voortijdig 
beëindigd 

% 

Leiden 1.271 70 6 1.266 92 7 786 105 13 764 62 8 

Alphen aan den Rijn 685 13 2 703 22 3 487 32 7 471 83 18 

Katwijk 457 15 3 480 14 3 546 18 3 605 27 4 

Nieuwkoop 110 5 5 72 4 6 52 4 8 49 6 12 

Leiderdorp 148 8 5 123 9 7 61 9 15 74 16 22 

Kaag en Braassem 72 5 7 74 2 3 50 6 12 63 12 19 

Voorschoten 126 8 6 141 17 12 119 1 1 128 4 3 

Oegstgeest - 2 
 

- - 
 

49 - - 43 3 7 

Zoeterwoude - - - - - - - - - - - - 

ISD Bollenstreek - - - - - - 448 20 4 444 24 5 

Holland Rijnland 2.869 124 4 2.859 160 6 2.179 181 8 2.228 222 10 

Bron: afdelingen schuldhulpverlening gemeenten Holland Rijnland 
1
ISD Bollenstreek = Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Teylingen 

2
Caseload = ingeschreven cliënten met schuldregeling en/of budgetbeheer 

 

B3.3  Hoeveel mensen krijgen budgetbeheer? 

Elke gemeente biedt budgetbeheer aan. Het zijn vaak cliënten die in het driejarige wettelijke traject 

zitten. Maar sommige gemeenten bieden ook binnen het eveneens driejarige minnelijke traject 

budgetbeheer aan. 

 

Wegens het ontbreken van de cijfers van ISD Bollenstreek in Tabel 27, is het lastig om een trend voor 

Holland Rijnland vast te stellen. Wanneer we voor het jaar 2015 uitgaan van eenzelfde aantal cliënten in 

budgetbeheer bij ISD Bollenstreek als in 2014, is er sinds 2010 elk jaar sprake van een toename van het 

aantal cliënten met budgetbeheer. Ruim een derde (38%) van alle ingeschreven cliënten krijgt 

budgetbeheer; in 2013 was dit nog 54%. 
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Tabel 27  Trend budgetbeheer aantal cliënten  

Gemeenten 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Leiden 520 516 457 441 451 493 

ISD Bollenstreek* - 303 277 220 119 25 

Alphen aan den Rijn** 195 167 152 158 176 159 

Katwijk 200 185 158 71 103 - 

Nieuwkoop 25 23 13 15 
  

Leiderdorp 57 48 33 31 48 52 

Kaag en Braassem 25 21 21 33 
  

Voorschoten 49 66 54 44 59 43 

Oegstgeest 10 8 9 10 35 20 

Zoeterwoude 12 9 - - - - 

Holland Rijnland 1093 1346 1182 1032 991 792 

Bron: afdelingen schuldhulpverlening gemeenten Holland Rijnland 
* ISD Bollenstreek = Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Teylingen, kan over 2015 geen van de opgevraagde gegevens 

uit hun registratie halen  
** Alphen aan den Rijn zonder Boskoop en cijfers Rijnwoude ontbreken in 2010 en 2011 

 

B3.4  Hoe groot is de instroom in de wettelijke schuldsanering (Wsnp) en hoe groot is de 

uitstroom? 

De Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) is een Nederlandse wet uit 1998, die burgers een 

extra mogelijkheid biedt op een schuldenvrije toekomst. De Wsnp regelt de wettelijke schuldsanering. 

Dit is een schuldregeling die wordt uitgevoerd door een door de rechtbank aangestelde bewindvoerder 

en waar de schuldeisers, op basis van een vonnis, gedwongen aan moeten meewerken. Toegang tot de 

Wsnp is alleen mogelijk nadat het minnelijke traject is mislukt. Het wettelijke traject duurt drie tot 

maximaal vijf jaar. Wanneer de schuldenaar zijn verplichtingen nakomt, zal de rechter na afloop van de 

sanering een schone lei verstrekken. De schuldeisers worden betaald, voor zover er geld verzameld is, 

en het resterende bedrag van de vordering is niet meer opeisbaar. 

 

De Wsnp heeft landelijk bij aanmelding, een afwijspercentage van 35%
35

. Van de 65% dat wordt 

toegelaten tot de Wsnp krijgt gemiddeld 73% een schuldoplossing. Dit betekent dat van alle 

aanmeldingen uiteindelijk 47% slaagt. Het slagingspercentage van het gemeentelijke traject in Holland 

Rijnland is de afgelopen twee jaar gestegen, terwijl de Wsnp landelijk gezien minder effectief is dan 

twee jaar geleden. Hiermee is de Wsnp in 2015 even effectief als de gemeentelijke schuldhulpverlening. 

  

Uit de laatste metingen van de landelijke Monitor Wsnp blijkt dat de instroom van nieuwe zaken in de 

Wsnp al geruime tijd lichtelijk daalt. Dat is een opvallende tendens voor een tijd waarin het aantal 

huishoudens met schulden snel is toegenomen. Oorzakelijke factoren liggen onder meer in de 

aansluiting tussen het zogenaamde minnelijk en wettelijk traject die niet optimaal is en het toenemend 

gebruik van beschermingsbewind. Het totale toewijzingspercentage van verzoeken om toelating tot de 

Wsnp is in 2015 met 65% ongeveer gelijk gebleven aan het percentage in 2014. In 2015 zijn door de 

rechter minder schuldsaneringen uitgesproken dan in 2014. Dit is het vierde jaar op rij dat het aantal 

schuldsaneringen is afgenomen. 
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Het aantal huishoudens dat instroomt in de Wsnp-regeling is in Holland Rijnland vanaf 2011 elk jaar tot 

2014 afgenomen, om in 2015 weer toe te nemen (Tabel 28 en Figuur 11). In 2015 zijn 170 huishoudens 

ingestroomd. De uitstroom uit de Wsnp is de afgelopen drie jaar fors hoger dan de instroom. 

 

Tabel 28  Trend schulphulpverlening, wettelijke traject 

  instroom Wsnp uitstroom Wsnp 

Gemeenten 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Leiden 29 19 23 42 70 94 54 70 55 45 67 65 

Alphen aan den Rijn       50 28 50 68 78 28 70 57 49 66 63 42 

Katwijk    34 40 4 24 14 12 25 12 27 20 24 19 

Teylingen   3 6 2 8 4 2 10 8 16 10 8 7 

Nieuwkoop 8 2 4 1 6 11 4 10 3 7 5 17 

Leiderdorp 1 3 6 13 8 0 11 9 13 3 8 12 

Kaag en Braassem 9 2 3 11 4 5 5 6 8 1 5 3 

Noordwijk 4 4 7 3 1 4 2 6 7 9 7 7 

Voorschoten 10 2 10 14 12 4 11 6 8 11 7 4 

Oegstgeest 6 0 1 3 2 5 4 3 2 6 6 3 

Lisse 4 0 6 1 10 9 5 6 11 5 15 9 

Hillegom 4 5 0 4 6 4 8 4 5 5 14 14 

Noordwijkerhout 6 4 1 2 1 5 2 4 1 8 4 6 

Zoeterwoude 2 2 4 6 5 1 7 6 1 1 3 0 

Holland Rijnland 170 117 121 200 221 184 218 207 206 197 236 208 

Bron: RGO GGD GHOR NL (Bureau Wsnp) 

 

 
Figuur 11  Trend in instroom in en uitstroom uit de Wsnp tussen 2007 en 2015 in Holland Rijnland 
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Samenvatting financiën (kolom B) 
De beschrijving in deze paragraaf gaat over het jaar 2015, tenzij anders 

vermeld. De cijfers worden beschreven op het niveau van de regio Holland 

Rijnland. 

 

B1.1 In 2013 leeft in Holland Rijnland ruim 7% van de huishoudens op of onder 

het sociaal minimum; dit is lager dan het Nederlands gemiddelde. In Leiden 

woont in verhouding de grootste groep mensen op of onder het sociaal 

minimum.  

B1.2 In 2015 ontvangt 11% van de inwoners in Holland Rijnland tussen 15 en 

64 jaar een uitkering, bijna 40.000 personen. Dit is lager dan het Nederlandse 

percentage. Het aantal personen met een uitkering is de afgelopen 5 jaar steeds gestegen en is tussen 

2011 en 2015 met ruim 6.000 toegenomen. Van de 65-plussers ontvangt 0,9% een uitkering, 

voornamelijk bijstand; dit is minder dan in Nederland. Het gaat om ouderen zonder of met een beperkt 

recht op AOW.  

B1.3 In 2014 heeft in Holland Rijnland 11% van de huishoudens in corporatiewoningen een betaalrisico, 

dit zijn ongeveer 7.000 huishoudens. Het percentage is lager dan het landelijk gemiddelde. 

 

B2.1 Bij het Meldpunt Zorg en Overlast zijn 343 zaken gemeld waarbij financiële problemen een 

belangrijke rol spelen. Financiële problemen als reden om te melden staan op de derde plaats.  

B2.2 Eind 2015 bedraagt de totale huurschuld bij woningcorporaties in Holland Rijnland ruim 4,8 miljoen 

euro. Dat is 1,09% van de totale huur, dit percentage is vanaf 2012 ieder jaar gestegen. Sinds 2011 is 

de gemiddelde maandhuur gestegen met 25%, landelijk is dit 11%. 

 

B3.1 en B3.2 Het aantal personen voor wie een schuldregeling wordt gestart is in 2014 iets kleiner dan 

in 2013. Voor 2015 is dit niet bekend doordat een belangrijk deel van de gegevens niet kon worden 

geleverd. Wel is bekend dat in 2015 voor bijna de helft van het aantal aanvragers een schuldregeling 

wordt gerealiseerd. Dit percentage is sinds 2013 gestegen. In 2014 zijn er 687 schuldregelingen gestart. 

In 2015 zijn er bijna 2.900 ingeschreven cliënten met een schuldregeling of budgetbeheer. Dit zijn er 

ongeveer 700 meer dan in 2013. Van deze groep zijn 124 regelingen voortijdig beëindigd, dat is zo’n 

4%. Dit percentage daalt sinds 2012.  

B3.3 Het aantal personen met budgetbeheer neemt elk jaar toe. In 2014 gaat het om 1346 personen. 

Voor een deel gaat het om cliënten die ook in een schuldregeling zitten. Voor 2015 is dit niet bekend 

doordat een belangrijk deel van de gegevens niet kon worden geleverd. 

B3.4 In 2015 zijn 170 personen in Holland Rijnland ingestroomd in de Wsnp. Aan de andere kant zijn er 

218 personen uitgestroomd. De instroom is hiermee weer hoger dan in de jaren daarvoor. De uitstroom 

stijgt sinds 2012 ieder jaar licht. 
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6 Dagactiviteiten (kolom C) 

Dagactiviteiten trede 1: Werkloze werkzoekenden 

C1.1  Hoeveel mensen die geen werk hebben, zoeken werk? 

In januari 2015 zijn bijna 22.000 niet-werkende mensen op zoek naar werk (Tabel 29). Dit is 7,2% van 

de beroepsbevolking (bevolking van 15 tot en met 74 jaar). Dit percentage is lager dan in Nederland 

(10% werkzoekend). De hoogste percentages niet-werkende werkzoekenden hebben Leiden (9,5%), 

Hillegom (8,7%) en Noordwijk (7,6%). 

Sinds januari 2012 tot en met januari 2016 is het aantal niet-werkende werkzoekenden in Holland 

Rijnland elk jaar toegenomen. Ook in Nederland is een toename van het percentage werkzoekenden te 

zien van 6,8% in 2013 tot 11,2% in 2016. 

 

Het werkelijke aantal werkzoekenden is hoger. Werkzoekenden die niet werken maar niet als werkloze 

staan geregistreerd, zijn niet in deze cijfers verwerkt. 

 

Tabel 29  Trend aantal en percentage niet-werkende werkzoekenden 

  
Gemeenten 

jan-16 jan-15 jan-14 jan-13 jan-12 jan-11 jan-10 

aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % 

Leiden  6.876  10,0  6.669  9,5  6.107  8,7  4.068  5,9  3.340  4,9  3.714  5,5  4.005  6,0 

Alphen aan den Rijn  4.770  8,1  4.252  7,2  4.096  7,0  2.699  4,8  2.156  3,8  2.208  4,0  2.403  4,1 

Katwijk   2.109  6,4  1.670  4,9  1.590  4,7  1.033  3,1      833  2,5      818  2,4      914  2,7 

Teylingen  1.235  6,5  1.187  6,1  1.150  5,9      630  3,2      481  2,5      474  2,4      561  2,9 

Nieuwkoop      830  5,9      733  4,9      739  4,9      626  3,5      420  2,8      416  2,8      596  4,0 

Leiderdorp 1.085  7,8  1.039  7,4      965  6,8      612  4,5      493  3,5      553  3,9      461  3,3 

Kaag en Braassem      869  5,4      779  5,4      794  5,6      557  3,9      404  2,8      435  3,0      443  3,1 

Noordwijk  1.109  8,5  1.066  7,6      983  6,9      523  3,9      415  2,9      417  3,0      420  3,0 

Voorschoten  1.053  8,1      944  7,4      833  6,5      553  4,8      489  4,0      494  4,1      442  3,7 

Oegstgeest      786  6,6      699  5,9      647  5,4      431  3,6      332  2,8      356  3,0      387  3,3 

Lisse      929  7,7      892  7,2      861  7,2      504  4,2      377  3,1      394  3,2      414  3,4 

Hillegom  1.030  9,4      995  8,7      974  8,6      564  5,0      384  3,4      434  3,9      456  4,1 

Noordwijkerhout      663  7,4      603  6,8      561  6,5      285  3,3      206  2,4      215  2,6      251  3,0 

Zoeterwoude      275  6,9      229  5,1      192  4,3      135  2,9        94  2,1      128  2,8      148  3,3 

Holland Rijnland 23.619 7,9 21.757 7,2 20.492 6,8 13.220 4,5 10.424 3,5 11.056 3,8 11.901 4,0 

Nederland -  11,2 -  10,0 - 8,8 - 6,8             

Bron: UWV WERKbedrijf, CBS 

 

C1.2  Hoeveel activiteiten voor kwetsbare burgers worden aangeboden via de website 

jekuntmeer.nl? 

Het doel van de website www.regiozhn.jekuntmeer.nl is het aanbod aan activiteiten op de gebieden van 

ontmoeten, doen, leren, en werken presenteren door middel van het bieden van een online platform en 

een actuele sociale kaart. Het aanbieden van het aanbod staat in het kader van een hogere deelname 

(participatie) van alle mensen met een beperking aan het maatschappelijk verkeer in regio Holland 

Rijnland.  

De doelgroep bestaat uit kwetsbare burgers waaronder: mensen met een psychische beperking of 

psychische problematiek, mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een lichamelijke 

beperking, mensen met verslaving, mensen die beschermd wonen en daarin worden begeleid, mensen 

met een lange afstand tot de arbeidsmarkt (in het kader van de plicht tot tegenprestatie naar vermogen). 

http://www.regiozhn.jekuntmeer.nl/
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Voor een aantal van deze mensen geldt dat zij een beperkt netwerk hebben of sociaal geïsoleerd zijn en 

minder financiële draagkracht hebben.  

Professionals zoeken namens of samen met minder zelfredzame burgers naar geschikt aanbod. Onder 

professionals verstaan we professionals bij gemeenten en bij maatschappelijke organisaties, onder 

andere netwerkcoaches en participatiemakelaars (welzijn), trajectbegeleiders (GGZ) en re-integratie, 

werkcoaches, ervaringsdeskundigen, consulenten MEE, medewerkers van gemeentelijke loketten, 

klantmanagers van Werk en Inkomen en sociale wijkteams. In Tabel 30 staan de aantallen activiteiten 

voor kwetsbare burgers die zijn ingevoerd op de website regiozhn.jekuntmeer.nl per gemeente. Het 

aantal activiteiten dat wordt aangeboden via deze website is tussen 2014 en 2016 flink gedaald.  

 
Tabel 30  Aantal aangeboden activiteiten voor kwetsbare burgers via www.regiozhn.jekuntmeer.nl in januari 
2016, 2015 en 2014 per Holland Rijnland gemeente 

Gemeenten 2016 2015 2014 

Leiden 302 193 138 

Alphen aan den Rijn 29 27 3 

Katwijk 18 17 8 

Teylingen 0 0 0 

Nieuwkoop 1 1 0 

Leiderdorp 5 2 3 

Kaag en Braassem 2 2 2 

Noordwijk 0 0 0 

Voorschoten 3 1 0 

Lisse 0 0 0 

Oegstgeest 10 8 0 

Hillegom 1 0 0 

Noordwijkerhout 1 0 0 

Zoeterwoude 3 0 0 

Holland Rijnland 158 292 420 

 

Dagactiviteiten trede 3: Hulp bij dagbesteding 

C3.1  Hoeveel mensen hebben een individueel trajectplan? 

Het doel van individuele trajectplannen is dat daklozen passende huisvesting, zorg, dagbesteding en 

een legaal inkomen krijgen. Beleidsdoel van de gemeente Leiden is dat alle daklozen in beeld zijn en 

een individueel trajectplan hebben. In 2010 is De Binnenvest begonnen om trajectplannen te 

ontwikkelen en aan te bieden aan daklozen. In 2010 hebben 94 cliënten een trajectbegeleider gekregen 

en is een trajectplan gemaakt (Tabel 31). In 2011 hebben na onbekende in- en uitstroom nog 73 cliënten 

een trajectplan. Tussen 2012 en 2015 zijn bijna alle cliënten van De Binnenvest in een trajectplan 

geplaatst. In 2015 gaat het om 958 personen, van wie 123 jonger zijn dan 23 jaar. De effectiviteit van de 

trajectplannen is niet bekend. 

C3.2  Hoeveel cliënten van de maatschappelijke opvang hebben dagbesteding? 

In 2013 is het aantal mogelijkheden voor dagbesteding flink uitgebreid en sinds 2014 is het verplicht om 

hieraan deel te nemen. In 2015 namen 299 cliënten deel aan een vorm van dagbesteding, hiervan 

waren 8 cliënten jonger dan 23 jaar. Van 2003 tot 2013 was de veegploeg de enige vorm van 

dagbesteding die werd aangeboden. Het aanbod van activering en dagbesteding is sinds 2013 veel 

diverser en wordt uitgevoerd in samenwerking met diverse organisaties in de regio.
36

 

 

  

http://www.regiozhn.jekuntmeer.nl/
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Tabel 31  Trend aantal cliënten Trajectplan, dagbesteding en veegploeg 

  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Aantal cliënten Trajectplan 958 799 577 470 73 94 - 

jonger dan 23 jaar 123 82 74 66 - - 
 

Aantal cliënten dagbesteding 299 284 
     

jonger dan 23 jaar 8 1 
     

Veegploeg         
  

-* 65 108 104 111 

jonger dan 23 jaar     -* 0 4 0 3 

Bron: De Binnenvest Leiden   
*in 2013 is het aantal mogelijkheden voor dagbesteding flink uitgebreid en sinds 2014 is het verplicht om hieraan deel te nemen; 
sinds 2013 worden cliënten niet meer apart bij de veegploeg geregistreerd   
 

C3.3  Hoeveel mensen bezoeken de Dagactiviteitencentra van de GGZ? 

De drie dagactiviteitencentra van GGZ Rivierduinen in Leiden, Alphen aan den Rijn en Noordwijkerhout 

zijn bedoeld voor (ex-)psychiatrische patiënten. Binnen deze centra kunnen zij deelnemen aan allerlei 

activiteiten zoals sport, muziek, handvaardigheid, tot het volgen van cursussen en het aanleren van 

vaardigheden voor het zoeken naar werk. 

 

Van 2010 op 2011 is het aantal bezoekers van de Dagactiviteitencentra met 30% sterk gedaald van 

1070 naar 740 bezoekers (Tabel 32). Deze sterke daling is terug te zien in alle gemeenten. In 2012-

2014 is het aantal bezoekers gestegen naar 827 bezoekers in 2014, om in 2015 weer te dalen naar 731. 

De daling is vooral te zien in Alphen en Nieuwkoop, waar de gunning van de Wmo naar een andere 

zorgaanbieder dan GGZ Rivierduinen is gegaan. Bij het dagactiviteitencentrum in Noordwijkerhout is 

een gestage daling te zien van 2010 tot en met 2015 doordat er afdelingen gesloten zijn en sommige 

zijn verhuisd naar de regio buiten Holland Rijnland. 

Naar inwoneraantal komen in 2015 de meeste bezoekers uit Noordwijkerhout, Oegstgeest en Leiden. 

De minste bezoekers komen uit Nieuwkoop en Hillegom. 

Drie procent van de cliënten is jonger dan 23 jaar (22 cliënten in 2015).  

 

Tabel 32  Trend aantal cliënten Dagactiviteitencentra 

  
Gemeenten 

2015 2014 2013 2012 2011 2010 

aantal* 
per 

10.000 
inw. 

aantal* 
per 

10.000 
inw. 

aantal* 
per 

10.000 
inw. 

aantal* 
per 

10.000 
inw. 

aantal* 
per 

10.000 
inw. 

aantal* 
per 

10.000 
inw. 

Leiden 246 (8) 20 248 (11) 20 222   (7) 19 227   (5)  19 209   (5) 18 301 (13) 26 

Alphen aan den Rijn**       156 (4) 15 230 (15) 22 201 (14) 20 184   (9) 18 145   (4) 15 183   (9) 19 

Katwijk    28 (2) 4 29 (4) 5 35   (6) 6 35   (3) 6 39   (5) 6 66   (6) 11 

Teylingen   25      7 26 7 22   (1) 6 29   (1) 8 32   (1) 9 53   (4) 15 

Nieuwkoop 11 4 20 (2) 7 12   (2) 4 12      . 4 10…… 4 13…… 5 

Leiderdorp 35 (1) 13 32 (2) 12 34   (2) 13 25   (1) 9 27   (2) 10 31…… 12 

Kaag en Braassem  19 (2) 7 24 (2) 9 17   (1) 7 13   (1) 5 12…… 5 26   (1) 10 

Noordwijk 23 (1) 9 22 9 29      . 11 30   (1) 12 29   (1) 11 49…… 19 

Voorschoten 18 (1) 7 17 (2) 7 14   (2) 6 17   (2) 7 14…… 6 17   (1) 7 

Oegstgeest 63 (2) 27 61 (1) 27 50   (1) 22 59   (2) 26 60   (1) 26 102…… 45 

Lisse 13 (1) 6 18 (2) 8 13   (2) 6 13      . 6 14   (1) 6 27   (1) 12 

Hillegom 9 4 11 5 8      . 4 20   (1) 10 14   (2) 7 26   (1) 13 

Noordwijkerhout 81 50 83 52 106      . 67 118      . 75 118   (2) 76 153   (2) 98 

Zoeterwoude 4 5 6 7 5      . 6 3      . 4 6…… 7 9…… 11 

Holland Rijnland  731 (22) 13 827 (41) 15 782 (39) 14 797 (27) 15 740 (25) 14 1.070 (38) 20 

Bron: GGZ Rivierduinen 
*aantal cliënten (tussen haakjes cliënten jonger dan 23 jaar) 
** Alphen aan den Rijn tot 2014 zonder Boskoop  

 



67 

 

Samenvatting dagactiviteiten (kolom C) 

De beschrijving in deze paragraaf gaat over het jaar 2015, tenzij anders 

vermeld. De cijfers worden beschreven op het niveau van de regio Holland 

Rijnland. 

 

C1.1 In januari 2015 zijn er ongeveer 23.600 niet-werkende werkzoekenden, 

dat is 7,2% van de beroepsbevolking. Dit percentage is lager dan het landelijk 

gemiddeld. Wel stijgt het percentage sinds 2012 ieder jaar. 

C1.2 Op de website regiozhn.jekuntmeer.nl worden activiteiten voor kwetsbare 

burgers aangeboden, gerangschikt per gemeente. Het aantal activiteiten dat in 

Holland Rijnland wordt aangeboden via deze website is tussen januari 2014 en 

januari 2016 gedaald van 420 tot 158. 

 

C3.1, C3.2 en C3.3 Vanuit de regio Holland Rijnland hebben 958 personen een trajectplan bij de 

Binnenvest. Dit aantal is nagenoeg verdubbeld ten opzichte van 2012. Verder biedt de Binnenvest aan 

299 cliënten een vorm van dagbesteding. Het aantal cliënten van de dagactiviteitencentra van de GGZ 

ligt in 2015 op 731. Dit is minder dan 2014 en ook iets minder dan in 2013. 

 

Jeugd en jongvolwassenen 

C3.1 De Binnenvest heeft in 2015 123 personen jonger dan 23 jaar in een trajectplan geplaatst.  

C3.2 De dagbesteding wordt bezocht door 8 cliënten die jonger zijn dan 23 jaar.  

C3.3 De dagactiviteiten van de GGZ zijn bezocht door 22 cliënten onder de 23 jaar (3% van alle 

cliënten). 
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7 Gezondheid (kolom D) 

Als maten voor een slechte gezondheid gebruiken we de ‘ervaren gezondheid’ en het risico op angst- 

en/of depressieklachten. Het gaat om zelfrapportage. Een slechte ervaren gezondheid hebben personen 

die de vraag ‘Hoe beoordeelt u over het algemeen uw gezondheid?’ met ‘slecht’ beantwoorden. Voor 

gering psychisch welzijn is als maat gebruikt: het percentage met een hoog risico op angst- en/of 

depressieve klachten. Hoog risico wil zeggen dat voor hun psychische klachten professionele hulp 

geëigend is
37

. 

 

Gezondheid trede 1: Gezondheid van inwoners 

D1.1  Hoeveel mensen rapporteren een slechte ervaren gezondheid? 

Twee procent van de 20 tot en met 64 jarigen en vijf procent van de 65-plussers rapporteren een slechte 

ervaren gezondheid. Het gaat om ruim 7.000 volwassenen tot 65 jaar en 4.000 ouderen (Tabel 33 en 

Tabel 34). In verhouding tot aantal inwoners rapporteren in Leiderdorp meer ouderen een slechte 

ervaren gezondheid dan gemiddeld in Holland Rijnland. 

 

Tabel 33  Slechte ervaren gezondheid en hoog risico angst/depressie 20-64 jaar 2012 

Gemeenten 

aantal inwoners 
20-64 jaar 

ervaren gezondheid   
slecht 

hoog risico op angst 
en/of depressie 

aantal 
geschat  
aantal

1
 

% 
geschat 
aantal

1
 

% 

Leiden 79.495 1.910 2,4 4.930 6,2 

Alphen aan den Rijn 44.497 1.600 3,6 2.140 4,8 

Katwijk 36.664 700 1,9 1.690 4,6 

Teylingen 20.680 410 2,0 740 3,6 

Nieuwkoop 16.043 190 1,2 500 3,1 

Leiderdorp 15.215 300 2,0 560 3,7 

Kaag en Braassem 15.197 470 3,1 440 2,9 

Noordwijk 15.517 500 3,2 280 1,8 

Voorschoten 13.598 10 <0,1 540 4,0 

Oegstgeest 13.090 350 2,7 340 2,6 

Lisse 13.009 180 1,4 360 2,8 

Hillegom 12.345 320 2,6 930 7,5 

Rijnwoude 10.689 200 1,9 235 2,2 

Noordwijkerhout 9.213 310 3,4 810 8,8 

Zoeterwoude 4.764 60 1,2 240 5,1 

Holland Rijnland 320.016 7.510 2,3 14.735 4,6 

Bron: GGD Hollands Midden 
1
afgerond op 5-tallen 
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Tabel 34  Slechte ervaren gezondheid en hoog risico angst/depressie 65-plussers 2012 

Gemeenten 

aantal inwoners 
65-plus 

ervaren gezondheid   
slecht 

hoog risico op angst 
en/of depressie 

aantal 
geschat 
aantal

1
 

% 
geschat 

aantal
1
 

% 

Leiden 15.985 1.070 6,7 300 1,9 

Alphen aan den Rijn 10.708 630 5,9 225 2,1 

Katwijk 9.644 480 5,0 200 2,1 

Teylingen 5.975 170 2,9 70 1,1 

Nieuwkoop 4.592 120 2,7 120 2,7 

Leiderdorp 5.174 420 8,2 200 3,8 

Kaag en Braassem 4.430 230 5,1 180 4,1 

Noordwijk 4.792 200 4,1 220 4,6 

Voorschoten 5.049 210 4,1 90 1,7 

Oegstgeest 4.353 290 6,6 90 2,1 

Lisse 4.240 290 6,9 80 1,9 

Hillegom 3.883 190 4,9 30 0,7 

Rijnwoude 3.395 110 3,2 105 3,1 

Noordwijkerhout 2.916 125 4,3 40 1,4 

Zoeterwoude 1.468 50 3,4 10 <0,1 

Holland Rijnland 86.604 4.585 5,3 1.960 2,3 

Bron: GGD Hollands Midden 
1
afgerond op 5-tallen 

 

D1.2  Hoeveel mensen hebben een hoog risico op angst- en/of depressieklachten? 

Ruim vier procent van de volwassen bevolking tot 65 jaar rapporteert een hoog risico op angst- en/of 

depressieklachten. Het gaat om bijna 15.000 mensen. Van de 65-plussers rapporteert ongeveer 2 

procent (circa 2.000 mensen) een hoog risico op angst en/of depressieve klachten (Tabel 33 en Tabel 

34). De verschillen tussen de gemeenten zijn niet significant. 

 

Gezondheid trede 2: Meldpunt en crisisdiensten 

D2.1  Hoeveel zaken bij het Meldpunt Zorg en Overlast betreffen ‘vreemd gedrag’, verstandelijke 

beperkingen of lichamelijke beperkingen? 

Er kunnen maximaal vier redenen voor melding worden opgegeven. In 2015 zijn 353 zaken gemeld met 

‘vreemd gedrag’ als één van de redenen (Tabel 35). Bij 46 zaken speelde een verstandelijke beperking 

een rol en bij 37 zaken een lichamelijke beperking. Tot en met 2009 kon slechts één reden voor melding 

worden geregistreerd. Een verstandelijke of lichamelijke beperking speelde vaak mee op de achtergrond 

maar was meestal niet de primaire reden. Dit is de verklaring voor de sterke toename van verstandelijke 

en/of lichamelijke beperking als reden tussen 2010 en 2013. Na 2013 is weer sprake van een daling. 

Het aantal meldingen met als reden vreemd gedrag is de laatste jaren constant. 

 

Tabel 35  Trend aantal zaken met reden melding Meldpunt Zorg en Overlast* 

  2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Vreemd gedrag 353 353 355 425 368 345 

Verstandelijke beperking 46 52 80 65 69 11 

Lichamelijke beperking 37 62 75 73 43 9 

Bron: GGD Hollands Midden 
*er kunnen maximaal vier redenen worden geregistreerd voor een melding. De getallen in één kolom kunnen niet  
worden opgeteld.  
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Het aantal meldingen van vreemd gedrag is in Tabel 36 uitgesplitst naar gemeente. Opvallend zijn het in 

verhouding met Leiden lage aantal meldingen van vreemd gedrag in de overige Holland Rijnland 

gemeenten. 

 
Tabel 36  Aantal zaken met reden melding vreemd gedrag bij Meldpunt Zorg en Overlast per gemeente voor 
2014 en 2015 

Gemeenten 2015 2014 

Leiden 112 121 

Alphen aan den Rijn 57 74 

Katwijk 32 27 

Teylingen 28 12 

Nieuwkoop 8 8 

Leiderdorp 18 17 

Kaag en Braassem 11 10 

Noordwijk 8 13 

Voorschoten 13 13 

Lisse 16 17 

Oegstgeest 16 20 

Hillegom 11 10 

Noordwijkerhout 5 5 

Zoeterwoude 4 2 

gemeente onbekend 6 1 

Holland Rijnland 353 353 

 

D2.2  Hoeveel mensen bellen de crisisdienst Bureau Buiten Kantooruren (BBK)?  

In 2015 is voor 114 zaken crisisdienst Bureau Buiten Kantooruren van het BBK van Kwadraad gebeld. 

Dit aantal schommelt tussen 2007 en 2015 tussen de 90 en 226. Gegevens per gemeente kunnen na 

2013 niet meer geleverd worden door Kwadraad. 

 

Tabel 37  Trend aantal telefoontjes crisisdienst Kwadraad, Bureau Buiten Kantooruren 

  2015 2014 2013 2011 2010 2009 2007 

Holland Rijnland 114 169 90 161 136 173 226 

Bron: Kwadraad Leiden 

     

D2.3  Hoeveel mensen komen in aanraking met de GGZ-crisisdienst 

De 24-uurs crisisdienst van GGZ Rivierduinen is gericht op noodsituaties van zowel de eigen cliënten, 

ex-cliënten als anderen. Als de cliënt in een crisissituatie naar de instelling toe komt, vindt de 

crisisinterventie ‘binnen’ plaats. Als de hulpverlener naar de cliënt in een crisissituatie toe gaat, vindt de 

crisisinterventie ‘buiten’ plaats. ‘Binnen’ en ‘buiten’ slaan dus op de locatie van de interventie. Vanwege 

aanpassingen aan de registratie zijn de cijfers van voor 2013 niet te vergelijken met de cijfers over 2014 

en 2015.  

 

In 2015 hebben 1.421 personen een crisisinterventie gehad van GGZ-Rivierduinen (Tabel 38), 

gemiddeld ongeveer 4 crisisinterventies per dag en 27 per week. Het ging om 90 jeugdigen tot 18 jaar 

(6%), 1.030 volwassenen tot 65 jaar (73%) en 301 ouderen (21%). Eén van de drie interventies vindt 

binnen de instelling plaats.  
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Tabel 38  Trend aantal cliënten GGZ-crisisinterventie 

  2015 2014 

binnen instelling 481 466 

buiten instelling 940 862 

 
  

Jeugd (tot 18 jaar) 90 78 

volwassenen 1030 961 

ouderen 301 288 

Holland Rijnland 1421 1327 

Bron: GGZ Rivierduinen 

 

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft met 348 cliënten in 2015 de meeste inwoners die in contact 

komen met de GGZ-crisisinterventie, gevolgd door Leiden en Katwijk (Tabel 39). In verhouding tot het 

aantal inwoners staat Alphen aan den Rijn ook op de eerste plaats met 32/10.000 inwoners, gevolgd 

door Leiderdorp en Kaag en Braassem. Oegstgeest heeft in verhouding het minst aantal inwoners met 

een GGZ-crisisinterventie (17/10.000 inwoners). Ongeveer 11% (213 cliënten) is jonger dan 23 jaar. 

 

Tabel 39  Trend aantal cliënten GGZ-crisisinterventie per gemeente 

  2015 2014 

Gemeenten 
aantal* 

per 10.000 
inw. 

aantal* 
per 10.000 

inw. 

Leiden 
 

338 (43) 28 323 (45) 27 

Alphen aan den Rijn 348 (47) 32 305 (46) 29 

Katwijk 158 (21) 25 119 (17) 19 

Teylingen 69 (12) 19 67 (6) 19 

Nieuwkoop 59 (8) 22 71 (15) 26 

Leiderdorp 77 (15) 29 73 (10) 27 

Kaag en Braassem 74 (17) 29 69 (10) 27 

Noordwijk 63 (10) 25 57 (9) 22 

Voorschoten 63 (9) 25 51 (6) 20 

Oegstgeest 38 (5) 17 63 (9) 27 

Lisse 42 (7) 19 44 (7) 20 

Hillegom 42 (14) 20 35 (7) 17 

Noordwijkerhout 35 (4) 22 38 (2) 24 

Zoeterwoude 15 (1) 18 13 (0) 16 

Holland Rijnland 1421 (213) 26 1327 (189) 24 

Bron: GGZ Rivierduinen 
*totaal aantal cliënten (tussen haakjes aantal cliënten jonger dan 23 jaar) 

 

Gezondheid trede 3: Wmo arrangementen, begeleid en beschermd 

wonen, psychiatrische wijkteams 

Per 1 januari 2015 is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Awbz) vervallen. De extramurale zorg 

moet sindsdien door de gemeenten worden geregeld.  

 

D3.1  Hoeveel mensen maken gebruik van Wmo2015 arrangementen 

De helft van de gemeenten in Holland Rijnland heeft gegevens over Wmo arrangementen in 2015 

aangeleverd voor de gemeentelijke monitor sociaal domein aan het CBS. Deze gemeenten staan in 

Tabel 40. De gegevens over Wmo arrangement ‘Verblijf en opvang’ (Beschermd wonen, en 
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(spoed)opvang zijn niet gevuld en daarom uit de tabel gelaten. Gegevens over de regio Holland Rijnland 

en Nederland ontbreken omdat hiervoor te weinig gemeenten gegevens hebben aangeleverd. 

In aantallen in Tabel 40 roepen nog veel vragen op en het is duidelijk dat de monitor sociaal domein 

beter gevuld moet worden voordat er uitspraken gedaan kunnen worden op basis van deze getallen. De 

gemeenten die de cijfers hebben aangeleverd laten een wisselend beeld zien. Met name Voorschoten 

valt op door lage aantallen cliënten in alle typen arrangementen. 

 

Tabel 40  Aantal Wmo cliënten in 2015 per type maatwerkarrangement per gemeente 

Gemeenten 

totaal 
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Tabel 41  Trend aantal cliënten begeleid zelfstandig wonen GGZ Rivierduinen 

  2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Gemeenten 

aantal* 
per 

10.000 
inw. 

aantal* 
per 

10.000 
inw. 

aantal* 
per 

10.000 
inw. 

aantal* 
per 

10.000 
inw. 

aantal* 
per 

10.000 
inw. 

aantal* 
per 

10.000 
inw. 

Leiden 71 6 73 6 44 (1) 4 47      . 4 65….. 6 109   (4) 9 

Alphen aan den Rijn**       1 0 1 0 8 …. 1 25      . 3 7.…. 1 37   (1) 5 

Katwijk    12 2 15 2 18 …. 3 25      . 4 34 (2) 6 43   (2) 7 

Teylingen   13 4 14 4 18 …. 5 16  (1) 4 21 (2) 6 22   (1) 6 

Nieuwkoop 0 0 0 0 0 …. - 1      . 0,4 0….. - 4…… 2 

Leiderdorp 3 1 4 1 3 …. 1 3      . 1 2….. 1 9…… 3 

Kaag en Braassem  0 0 0 0 1 …. 0 2      . 1 1….. 0,4 7…… 3 

Noordwijk 4 2 5 2 9 …. 4 15     . 6 15….. 6 22…… 9 

Voorschoten 3 1 2 1 4 …. 2 3     . 1 5….. 2 11   (1) 5 

Oegstgeest 10 4 10 4 15 …. 6 24     . 11 13….. 6 20…… 9 

Lisse 9 4 10 4 17 …. 8 19     . 8 23….. 10 24   (1) 11 

Hillegom 13 6 12 6 17 …. 8 22    . 11 25….. 12 26   (1) 13 

Noordwijkerhout 9 6 11 7 17 …. 11 26    . 17 24….. 15 68…… 44 

Zoeterwoude 1 1 0 0 0 …. - 1    . 1 0….. - 2   (1) 3 

Holland Rijnland 149 3 157 3 171 (1) 3 229 (1) 4 235 (4) 5 404 (12) 8 

Bron: GGZ Rivierduinen 
*totaal aantal cliënten (tussen haakjes aantal cliënten jonger dan 23 jaar) 
** Alphen aan den Rijn tot 2014 zonder Boskoop  

 

D3.3  Hoeveel mensen krijgen beschermd wonen bij GGZ Rivierduinen? 

Beschermd wonen wordt door GGZ Rivierduinen aangeboden in Leiden en Oegstgeest. De grootte van 

de woningen loopt uiteen. Van kleinere woningen vanaf 2 personen tot grote woningen voor ongeveer 

20 personen. Sommige woningen zijn bestemd voor een specifieke doelgroep, zoals mensen met zowel 

psychische- als verslavingsproblemen. In Alphen aan den Rijn biedt GGZ Rivierduinen verschillende 

woonvormen om cliënten met psychische beperkingen te begeleiden. Verspreid over Alphen aan den 

Rijn liggen zes verschillende woningen voor beschermd wonen. Er is een aantal woningen voor cliënten 

met autisme. De begeleiding heeft een speciale opleiding op het gebied van autisme. Zegerkwartier 

Wonen Alphen aan den Rijn biedt verschillende woonvormen, van zelfstandig wonen tot wonen met 24-

uurs zorgverlening en begeleiding. Verspreid over de Duin- en Bollenstreek heeft GGZ Rivierduinen 

zestien huizen voor Beschermd Wonen. 

In 2015 krijgen 244 cliënten beschermd wonen bij Rivierduinen (tabel 42). De sterke toename van het 

aantal cliënten beschermd wonen in 2011 is geheel voor rekening van Noordwijkerhout. In de jaren 

daarna schommelt het totaal aantal cliënten rond de 250. 

 

In 2015 zijn 5 cliënten jonger dan 23 jaar; 45 cliënten (17%) zijn 65 jaar of ouder (niet in tabel). 
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Tabel 42  Trend aantal cliënten beschermd wonen GGZ Rivierduinen 

Gemeenten 

2015 2014 2013 2012 2011 2010 

aantal* 
per 

10.000 
inw. 

aantal* 
per 

10.000 
inw. 

aantal* 
per 

10.000 
inw. 

aantal* 
per 

10.000 
inw. 

aantal* 
per 

10.000 
inw. 

aantal* 
per 

10.000 
inw. 

Leiden 92 (2) 8 97 (2) 8 81  (4) 7 75 (1) 6 74  (4) 7 75    (5) 6 

Alphen aan den Rijn**       40 (3) 4 35 (4) 3 38  (7) 5 38 (8) 5 36  (6) 6 33    (4) 5 

Katwijk    11 2 14 (1) 2 16 ….. 3 18….. 3 17  (1) 3 14    (1) 2 

Oegstgeest 14 6 15 7 20… .. 9 17 (4) 7 19…... 9 19   (1) 9 

Lisse 0 0 1 (1) 0 1  (1) 0,5 2 (1) 1 1…... 0,4 1……   0,5 

Hillegom 7 3 7 3 8  (1) 4 8 (1) 4 9  (1) 4 9   (1) 4 

Noordwijkerhout 80 50 84 53 86 ….. 55 81….. 52 68…... 42 9…… 6 

Zoeterwoude 0 0 0 0 0… .. - 0….. - 0…... - 0…… - 

Holland Rijnland 244 (5) 4 253 (8) 5 262 (13) 5 257 (15) 5 242 (12) 5 188 (14) 4 

Bron: GGZ Rivierduinen 
*totaal aantal cliënten (tussen haakjes aantal cliënten jonger dan 23 jaar) 
** Alphen aan den Rijn tot 2014 zonder Boskoop  

 

D3.4  Hoeveel cliënten krijgen hulp van wijkteams psychiatrie (FACT teams)? 

GGZ Rivierduinen heeft, in antwoord op de decentralisaties, haar manier van werken gereorganiseerd. 

Nieuw sinds de vorige Monitor OGGZ zijn de wijkteams psychiatrie, ook wel FACT teams genoemd naar 

de methodiek 'Flexible Assertive Community Treatment’. De Wijkteams psychiatrie bieden behandeling 

en begeleiding in de eigen woonomgeving voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. 

Doel is om opname te voorkomen. Naast het behandelen van psychiatrische klachten is ook aandacht 

voor leefomstandigheden en familie of andere direct betrokkenen. Medewerkers bieden ook begeleiding 

op het gebied van werk, hobby's, geld en opleiding en bieden bemoeizorg aan mensen die (nog) geen 

hulpvraag hebben. 

 

In 2015 zijn 1807 mensen in Holland Rijnland geholpen via wijkteams psychiatrie van Rivierduinen 

(Tabel 43). Een klein deel hiervan is tussen de 18 en 22 jaar oud (3%).  

 

Tabel 43  Aantal cliënten wijkteams psychiatrie (FACT teams) Rivierduinen per gemeente 

Gemeenten 

2015 2014 

aantal* 
per 10.000 

inw. 
aantal* 

per 10.000 
inw. 

Leiden 560 (11) 46 532 (13) 44 

Alphen aan den Rijn 339 (11) 32 387 (13) 36 

Katwijk 187 (5) 29 228 (13) 36 

Teylingen 119 (2) 33 145 (4) 41 

Nieuwkoop 37 (1) 14 41 (4) 15 

Leiderdorp 46 (1) 17 51 (2) 19 

Kaag en Braassem 33 (5) 13 36 (2) 14 

Noordwijk 70 (1) 27 87 (3) 34 

Voorschoten 46 (3) 18 47 (2) 19 

Oegstgeest 76 (0) 33 86 (1) 38 

Lisse 70 (4) 31 93 (6) 42 

Hillegom 96 (5) 45 125 (7) 60 

Noordwijkerhout 121 (2) 75 158 (2) 99 

Zoeterwoude 7 (0) 9 8 (0) 10 

Holland Rijnland 1807 (51) 33 2024 (72) 37 

Bron: GGZ Rivierduinen       *totaal aantal cliënten (tussen haakjes aantal cliënten jonger dan 23 jaar) 
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Binnen de wijkgerichte psychiatrie wordt specialistische zorg geboden aan cliënten met een eerste 

psychose, de KEP = Kritische Episode Psychose. Doel is vroegtijdig onderkennen en behandelen van 

een eerste psychose om zo verergering en recidive te voorkomen. De wijkteams psychiatrie hebben 126 

personen (11% van de cliënten van FACT teams) voor een eerste psychose behandeld (Tabel 44). Een 

van de tien behandelde mensen met een eerste psychose in 2015 is 18 tot en met 23 jaar, een van de 

drie is 23 tot en met 26 jaar en 60% is 27 jaar of ouder. De oudste in de wijk behandelde cliënt voor een 

eerste psychose is 73 jaar.  

 

Tabel 44  Aantal cliënten met zorg bij een eerste psychose van FACT teams per leeftijdsgroep 

  2015 2014 

Leeftijd   
 

27 jaar of ouder 98 125 

23 tot en met 26 jaar 52 62 

18 tot en met 22 jaar 17 28 

Totaal  162 206 
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Samenvatting gezondheid (kolom D) 

De beschrijving in deze paragraaf gaat over het jaar 2015, tenzij anders 

vermeld. De cijfers worden beschreven op het niveau van de regio Holland 

Rijnland. 

 

D1.1 en D1.2 In 2012 ervaren 2% van de 20 t/m 64-jarigen en 5% van de 65-

plussers hun eigen gezondheid als slecht (dit zijn respectievelijk zo’n 7.500 en 

4.500 personen). Van een hoog risico op een angststoornis of een depressie is 

sprake bij bijna 5% van de 20 t/m 64-jarigen (14.700 personen) en 2% van de 

65-plussers (bijna 2.000 personen). 

 

D2.1, D 2.2 en D2.3 In 2015 zijn bij het Meldpunt Zorg en Overlast 353 meldingen binnengekomen met 

als reden ‘vreemd gedrag’. Bij 46 meldingen is dit ‘verstandelijke beperking’ en bij 37 meldingen 

‘lichamelijke beperkingen’. Het BBK is 114 keer gebeld. De crisisdienst van GGD Rivierduinen heeft met 

1.421 cliënten contact gehad. 

 

D3.1 Slechts de helft van de Holland Rijnland gemeenten gegevens heeft aangeleverd over de Wmo-

arrangementen in 2015 en de aangeleverde gegevens zijn wisselend. 

D3.2en D3.3 Bij GGD Rivierduinen staan 149 cliënten ingeschreven voor begeleid zelfstandig wonen en 

244 cliënten voor beschermd wonen. Het aantal cliënten voor begeleid zelfstandig wonen daalt ieder 

jaar. Voor beschermd wonen is dit aantal sinds 2011 vrij constant. 

D3.4 De wijkteams psychiatrie van Rivierduinen hebben in 2015 1.807 mensen geholpen. Het aantal dat 

voor een eerste psychose is behandeld, ligt op 206. 

 

Jeugd en jongvolwassenen 

D2.3 Van de cliënten die contact hebben gehad met de crisisdienst van Rivierduinen, zijn er 90 onder de 

18 jaar (6%).  

D3.3 In 2015 zijn 5 cliënten beschermd wonen jonger dan 23 jaar. 

D3.4 De wijkteams psychiatrie van de GGZ hebben 51 jongeren tussen de 18 en 23 jaar geholpen (3% 
van totaal). Van de groep die is behandeld voor een eerste psychose, is twee derde tussen de 18 en 30 
jaar.
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8 Middelengebruik (kolom E) 

Middelengebruik trede 1: Alcoholgebruik 

E1.1  Hoeveel mensen drinken overmatig alcohol? 

Overmatig alcoholgebruik wordt gedefinieerd als het nuttigen van meer dan 21 glazen alcoholhoudende 

drank per week voor mannen en meer dan 14 glazen per week voor vrouwen
38

. Dit komt neer op 

gemiddeld meer dan drie glazen per dag voor mannen en meer dan twee glazen per dag voor vrouwen. 

 

Ongeveer 33.000 volwassenen tot 65 jaar en 9.000 ouderen drinken overmatig alcohol (Tabel 45). Dit is 

10% van de volwassenen en 10% van de ouderen. In 2012 is het percentage dat overmatig alcohol 

drinkt onder volwassenen tot 65 jaar ten opzichte van 2009 afgenomen van 14% naar 10%. Onder 65-

plussers is het percentage overmatige drinkers in 2012 gelijk aan 2009. Omdat het aantal 65-plussers in 

de bevolking in 2012 hoger is dan in 2009, is de schatting van het aantal overmatig drinkende ouderen 

in 2012 iets hoger dan in 2009. 

 

Tabel 45  Overmatig alcoholgebruik 2012 en 2009 

 Volwassenen 20 t/m 64 jaar Ouderen 65-plus 

Gemeenten 

2012 2009 2012 2009 

geschat 

aantal 
% 

geschat 

aantal 
% 

geschat 

aantal 
% 

geschat 

aantal 
% 

Leiden 9.540 12 11.060 14 1.440 9 1.455 10 

Alphen aan den Rijn       4.005 9 4.515 10 750 7 870 9 

Katwijk    2.200 6 4.050 11 870 9 615 7 

Teylingen   1.860 9 2.720 13 900 15 775 14 

Nieuwkoop 2.090 13 2.600 16 320 7 445 11 

Leiderdorp 1.670 11 2.490 16 440 10 595 13 

       Kaag en Braassem  2.480 16 2.470 16 620 13 440 11 

                   Noordwijk 1.220 8 2.825 18 620 12 690 16 

                 Voorschoten 1.310 10 2.145 16 480 11 590 13 

               Oegstgeest 1.040 8 2.075 16 300 7 520 13 

                           Lisse 1.360 10 1.890 14 710 14 505 13 

                     Hillegom 1.600 13 1.740 14 540 14 455 13 

                  Rijnwoude 850 8 1.745 16 370 11 325 11 

         Noordwijkerhout 1.200 13 1.675 18 290 10 420 16 

              Zoeterwoude 290 6 775 16 180 12 145 11 

Holland Rijnland 32.715 10 45.100 14 8.830 10 8.610 11 

Nederland - 8 - - - 8 - - 

Bron: GGD Hollands Midden, Monitor Volksgezondheid 

 

In de leeftijdsgroep van 50-64 jaar komt overmatig drinken het meeste voor (Tabel 45). En het komt 

ongeveer 1,5 keer vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. 

Onder volwassenen was het overmatig drinken in 2005 toegenomen ten opzichte van 2000 en in 2009 

weer afgenomen ten opzichte van 2005 (Tabel 46). In 2012 zet deze afname door. Onder ouderen is het 

overmatig drinken in 2009 toegenomen ten opzichte van 2005 en in 2012 gelijk aan 2009. De toename 

van het overmatig drinken onder ouderen komt vooral voor rekening van de vrouwen.  

Zowel onder volwassenen als ouderen wordt het verschil in overmatig drinken tussen mannen en 

vrouwen kleiner. 
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Tabel 46  Trend percentage overmatig alcoholgebruik 

 2012 2009 2005 2000 

 % % % % 

Totaal 19 t/m 64 jaar 10 14 18 12 

19 t/m 34 jaar 9 12 21 13 

35 t/m 49 jaar 8 10 15 12 

50 t/m 64 jaar 13 16 17 11 

man 12 16 28 18 

vrouw 8 9 7 5 

Totaal 65 t/m 94 jaar 10 11 8 - 

65 t/m 74 jaar 12 13 11 - 

75 t/m 94 jaar 6 6 4 - 

man 11 13 14 - 

vrouw 10 8 3 - 

Bron: GGD Hollands Midden, Monitor Volksgezondheid 

 

Middelengebruik trede 2: Meldingen overlast verslaving 

E2.1  Hoeveel gemelde zaken bij het Meldpunt Zorg en Overlast betreffen verslaving? 

In 2015 was bij 120 zaken verslaving een reden om te melden bij het Meldpunt Zorg en Overlast (Tabel 

47). Het aantal meldingen van verslaving nam tot 2013 toe en nam in 2014 en 2015 elk jaar wat af.  

 
Tabel 47  Trend aantal zaken met reden* melding ‘verslaving’ Meldpunt Zorg en Overlast 

 2015 2014 2013 2012 2011 

Verslaving 120 137 164 146 127 

Bron: GGD Hollands Midden 
*er kunnen maximaal vier redenen worden geregistreerd voor een melding.  

 

Middelengebruik trede 3: Ambulante verslavingszorg 

E3.1  Hoeveel personen krijgen verslavingszorg? 

In 2015 staan bij Brijder Verslavingszorg 1.882 personen ingeschreven en 227 personen bij De Brug in 

Katwijk (Tabel 48). Bij een onderzoek naar de overlap tussen Brijder en De Brug in 2009 bleek 17% van 

de cliënten van De Brug ook bij Brijder te zijn ingeschreven (dat zijn 38 personen). Bij Brijder is 11% van 

de cliënten en bij de Brug 8% jonger dan 23 jaar. 
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Tabel 48  Trend aantal cliënten Verslavingszorg 

  2015 2014 2013 2012 2011 

Gemeenten 
aantal 

per 
10.000 

inw. 
aantal 

per 
10.000 

inw. 
aantal 

per 
10.000 

inw. 
aantal 

per 
10.000 

inw. 
aantal 

per 
10.000 

inw. 

Brijder 
  

    
  

    
  

Leiden 635 (52) 52 598 (55) 49 683 (72) 57 686 (69) 58 727 (56) 62 

Alphen aan den Rijn 375 (45) 35 396 (46) 37 418 (54) 39 435 (61) 41 413 (51) 39 

Katwijk    179 (20) 28 194 (19) 31 216 (18) 34 214 (15) 34 244 (20) 39 

Teylingen   80 (19) 22 79 (10) 22 79 (10) 22 89 (15) 25 100 (14) 28 

Nieuwkoop 54   (7) 20 49   (6) 18 50   (7) 18 65   (7) 24 58   (6) 21 

Leiderdorp 67   (6) 25 68   (8) 25 81 (10) 30 79   (8) 30 71 (10) 28 

Kaag en Braassem  70 (10) 27 57 (10) 22 53   (6) 21 50   (7) 19 59   (9) 23 

Noordwijk 84   (4) 33 101   (9) 39 94 (10) 37 100   (9) 39 125 (10) 47 

Voorschoten 72   (8) 29 62   (5) 25 68   (3) 28 72   (8) 30 73   (8) 32 

Oegstgeest 55   (8) 24 51   (6) 22 44   (3) 19 55   (2) 24 57   (4) 25 

Lisse 73 (11) 32 64   (6) 29 58   (7) 26 66   (9) 29 55   (3) 23 

Hillegom 75   (4) 36 85  (6) 41 73   (9) 35 78   (7) 37 33   (4) 16 

Noordwijkerhout 42   (6) 26 37   (2) 23 31   (3) 20 45   (6) 29 43   (4) 28 

Zoeterwoude 21   (4) 26 20   (3) 25 22   (5) 27 27   (4) 33 31   (5) 38 

Totaal Brijder  
1.882 
(204) 

34 
1.861 
(191) 

34 
1.970 
(217) 

36 
2.061 
(227) 

38 
2.089 
(204)    

39 

De Brug 
 

  
 

  
 

  
 

  
  

Leiden 10…... 1 11  (1) 1 12       . 1 18    (2) 2 21   (2) 2 

Alphen aan den Rijn 28  (1) 3 28..….     3 22   (1) 2 28        . 3 20   (3) 2 

Katwijk 148 (15) 23 150 (15) 24 154 (14) 25 154 (14) 25 140 (20) 23 

Teylingen 4  (1) 1 6..….     2 10       . 3 9       . 3 6……   2 

Nieuwkoop 2  (1) 1 0..….     0 1       .  0 2       . 1 2……   1 

Leiderdorp 1..….     0 2..….     1 1       . 0 1       . 0 1……   0 

Kaag en Braassem 0..….     0 0..….     0 1       . 1 1       . 0 1……   0 

Noordwijk 8…... 3 12  (1) 5 13   (1) 5 10   (1) 4 10……   4 

Voorschoten 2..….     1 2..….     1 0       . 0 1       . 0 2…....   1 

Oegstgeest 2..….     1 1..….     0 2       . 1 4   (1) 2 2   (1) 1 

Lisse 8  (1) 4 4..….     2 3       . 1 6   (4) 3 6   (4) 3 

Hillegom 2..….     1 4  (1) 2 2       . 1 4       . 2 5.…...   2 

Noordwijkerhout 10..…   6 7..….     4 2       . 1 1       . 1 0….... 0 

Zoeterwoude 2..…. 2 2..…. 2 1       . 1 0       . 0 0….... 0 

Totaal De Brug 227 (19) 4 229 (18) 4 224 (16) 4 239 (22) 4 216 (30) 4 

Nederland - - 65.883 39 67.221 40 67.039 40 70.755 42 

Bronnen: Brijder Verslavingszorg en De Brug Katwijk; LADIS via RGI/GGDGHOR-Nederland 
*totaal aantal cliënten (tussen haakjes aantal cliënten jonger dan 23 jaar) 

 

Absoluut en in verhouding tot het aantal inwoners woont in Leiden de grootste groep cliënten van 
verslavingszorg (Tabel 48). Omdat Katwijk met De Brug een ‘eigen’ instelling voor verslavingszorg heeft, 
is het aantal cliënten in verhouding tot het aantal inwoners hoog. Naar schatting ongeveer 47/10.000 
inwoners (De Brug en Brijder samen, gecorrigeerd voor geschatte overlap). 
 

Het aantal cliënten in de verslavingszorg in Holland Rijnland is vergelijkbaar met Nederland, in 2014 

respectievelijk 34 en 4 t.o.v. 39 per 10.000 inwoners (Tabel 48). Landelijk vertoont het aantal cliënten in 

de verslavingszorg een licht dalende trend. Deze daling is ook in Holland Rijnland te zien bij cliënten van 

Brijder tussen 2011 en 2014. 
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E3.2  Aan welke middelen zijn de cliënten van de verslavingszorg verslaafd? 

De verslaving die bij aanmelding bij de verslavingszorg het eerst in het oog springt wordt de primaire 

verslaving genoemd. Ruim de helft van de cliënten van Brijder Verslavingszorg heeft primair een 

alcoholverslaving (Tabel 49). Dit percentage is vrij constant over de jaren. Cannabis is sinds 2014 van 

de derde naar de tweede plaats gegaan en veroorzaakt nu 16% van de primaire verslavingen (Tabel 49 

en Figuur 12). Het percentage mensen met primair een opiaat-verslaving is al jaren stabiel met 14/15%. 

Cocaïne staat op de vierde plaats met 8%. Ook deze percentages zijn stabiel. Kanttekening bij deze 

cijfers is dat bij ongeveer een van de negen cliënten het primaire middel niet is geregistreerd. De 

werkelijke verdeling kan dus anders zijn. 

 

Bij de Brug is ruim een derde (37%) van de cliënten primair verslaafd aan alcohol (Tabel 49). De 

verhouding van de typen verslaving is over de jaren wat meer variabel dan bij Brijder (Tabel 49 en 

Figuur 13). Het percentage cliënten met een primaire verslaving aan ‘overige’ harddrugs neemt 

langzaam toe. Cocaïne als primair middel neemt daarentegen sterk af. Bij overige verslavingen gaat het 

vooral om internet- en seksverslaving. Bij De Brug is van 4% van de cliënten het primaire middel niet 

bekend. 

 

Tabel 49  Trend percentage* met primaire verslaving 

  Brijder Verslavingszorg De Brug Katwijk 

Primair middel 

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

% % % % % % % % % % % % 

Alcohol 51 53 54 54 54 55 37 36 42 42 44 45 

Cannabis 16 15 14 14 13 13 13 13 11 10 13 14 

Opiaten 14 14 14 15 15 15 8 9 9 6 8 5 

Cocaïne 8 8 8 8 8 7 10 16 12 15 21 26 

Overig harddrugs 5 3 3 3 3 3 8 5 4 6 5 2 

Gokken 3 3 4 4 3 3 3 5 8 9 9 8 

Overig verslaving 3 4 4 3 4 3 6 6 2 3 11 11 

Bronnen: Brijder Verslavingszorg en De Brug Katwijk 
*percentages voor Holland Rijnland 

 

 

Het aantal cliënten in Holland Rijnland dat primair behandelt wordt voor GHB is (nog) laag, maar er is 

een sterke stijging zichtbaar (Figuur 14): van niets in 2011 naar 35 in 2015. GHB is een relatief 
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Figuur 12  Trend in soort drugs bij Brijder Verslavingszorg Figuur 13  Trend in soort drugs bij De Brug Katwijk 
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goedkope drug. De terugval na behandeling groot: binnen drie maanden na detoxificatie is 70% weer in 

behandeling. Het aantal behandelingen van ernstige GHB intoxicaties door medische diensten in 

Nederland is hoog vergeleken met andere drugs.
39

  

 
Figuur 14  Trend aantal cliënten met amfetamine of GHB als primair middel bij Brijder Verslaving 

 

E3.3  Hoeveel cliënten volgen het methadonprogramma van Brijder? 

In 2015 volgen 204 cliënten het methadonprogramma van Brijder (Tabel 50). Dit aantal neemt al jaren 

licht af. De helft van de cliënten woont in Leiden. Op de tweede plaats staat Katwijk met 39 cliënten, 

gevolgd door Alphen aan den Rijn met 29 cliënten. Sinds 2012 zijn er geen cliënten die jonger zijn dan 

23. 

 
Tabel 50  Trend aantal* cliënten methadonprogramma Brijder Verslavingszorg 

Gemeenten  

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal 

Leiden 100 101 112 116 132..…. 135  (1) 131 (1) 128….. 

Alphen aan den Rijn       29 29 30 32 30.….. 33…... 32….. 32 (1) 

Katwijk    39 40 47 49 48  (1) 49  (1) 49 (2) 39….. 

Teylingen   3 3 4 4 4....... 4….. 4….. 4….. 

Nieuwkoop 1 1 0 0 1…... 2….. 2….. 2….. 

Leiderdorp 2 3 7 8 4....... 2….. 3….. 2….. 

Kaag en Braassem 7 7 2 3 2…... 2….. 3….. 3….. 

Noordwijk 6 6 11 11 10..…. 10….. 7….. 7….. 

Voorschoten 6 6 5 5 4.….. 4….. 5….. 5….. 

Oegstgeest 4 4 4 6 6  (1) 6 (1) 6 (1) 5 (1) 

Lisse 4 4 3 3 4…... 4….. 4….. 5….. 

Hillegom 1 1 0 1 0…... 0….. 0….. 0….. 

Noordwijkerhout 2 2 1 1 1  (1) 0….. 0….. 1….. 

Zoeterwoude 0 0 0 0 0.….. 2….. 3….. 3….. 

Holland Rijnland 204 207 226 239 246 (3) 253 (3)     249 (4)      236 (2) 

Bron: Brijder Verslavingszorg 
*totaal aantal cliënten (tussen haakjes aantal cliënten jonger dan 23 jaar) 
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Middelengebruik trede 4: Outreachend werk verslavingszorg 

E4.1  Hoeveel mensen worden bereikt door het Mobiele Team van Brijder Verslavingszorg? 

De medewerkers van het mobiele team bieden gevraagde en ongevraagde zorg aan zogenaamde 

zorgwekkende zorgmijders, waarbij verslavingsproblemen een belangrijke rol spelen. Zij komen in beeld 

naar aanleiding van overlast of omdat de omgeving zich zorgen maakt. 

 

In 2015 zijn 183 mensen met verslavingsproblemen bereikt door het Mobiele Team van Brijder 

Verslavingszorg (Tabel 51). Op 2013 na is van 2010 tot 2014/15 het aantal bereikte personen toe 

genomen. De bereikte mensen komen uit alle gemeenten in Holland Rijnland, maar vooral uit Alphen 

aan den Rijn en Leiden. Onder de bereikte personen is niemand jonger dan 23 jaar. 

 
Tabel 51  Trend aantal* cliënten Mobiele Team Brijder Verslavingszorg 

 Gemeenten 

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal 

Leiden 46 50 39 62 58 39 42  (1) 45  (1) 

Alphen aan den Rijn       



86 

 

Samenvatting middelengebruik (kolom E) 

De beschrijving in deze paragraaf gaat over het jaar 2015, tenzij anders 

vermeld. De cijfers worden beschreven op het niveau van de regio Holland 

Rijnland. 

 

E1.1 In 2012 drinkt 10% van de volwassenen tussen 20 en 64 jaar overmatig 

alcohol, onder ouderen is dit 11%. Dit betreft bij elkaar ongeveer 41.500 

personen. Voor de volwassenen t/m 64 jaar is dit percentage sinds 2009 

gedaald. Overmatig drinken komt het meest voor onder 50 t/m 64-jarigen. 

 

E2.1 Bij het Meldpunt Zorg en Overlast zijn in 2015 120 meldingen 

binnengekomen met als reden ‘verslaving’. Dit aantal daalt sinds 2013 ieder jaar.  

 

E3.1 en E3.2 Bij Brijder Verslavingszorg staan 1.882 personen ingeschreven en bij De Brug 227 

personen. Als primaire verslaving komt alcohol verreweg het meest voor, gevolgd door cannabis, 

cocaïne en opiaten. Er is een grote stijging gesignaleerd in het aantal GHB-verslavingen.  

E3.3 Bij Brijder volgen 204 cliënten het methadonprogramma, dit aantal daalt sinds 2010.  

 

E3.4 Door het Mobiele team van Brijder Verslavingszorg zijn 183 personen met verslavingsproblematiek 

bereikt.  

 

Jeugd en jongeren 

E3.1 Bij Brijder staan in 2015 204 cliënten ingeschreven die jonger zijn dan 23 jaar (115). Bij De Brug 

zijn dit 19 personen (8%). 
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9 Relaties (kolom F) 

In dit hoofdstuk gaat het om gezinnen die risico lopen kwetsbaar te worden of die kwetsbaar zijn. 

Bijvoorbeeld eenoudergezinnen, multiprobleemgezinnen en huiselijk geweld. 

 

Relaties trede 1: Eenoudergezinnen, ernstige eenzaamheid 

F1.1  Hoeveel huishoudens bestaan uit eenoudergezinnen? 

In 2015 bestaat ongeveer één van de drie huishoudens uit een gezin met kinderen (Tabel 52). Eén van 

de vijf gezinnen met kinderen heeft één ouder aan het hoofd. Dit is vergelijkbaar met het Nederlandse 

cijfer en vergelijkbaar met 2013 en 2011. Leiden heeft absoluut en relatief de meeste 

eenoudergezinnen. Katwijk, Nieuwkoop en Zoeterwoude hebben relatief de minste eenoudergezinnen.  

 

Tabel 52  Huishoudens met kinderen en eenoudergezinnen 2015, 2013 en 2011 

  aantal huishoudens met kinderen eenoudergezinnen 

 

2015 2013 2011 2015 2013 2011 

Gemeenten aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % 

Leiden 15.456 23 15.390 24 15.599 25 3.590 23 3.495 23 3.487 22 

Alphen aan den Rijn 17.156 38 17.099 38 17.066 38 3.153 18 2.960 17 2.787 16 

Katwijk 10.494 42 10.506 43 10.447 43 1.519 14 1.451 14 1.314 13 

Teylingen 5.872 40 5.946 41 5.896 41 986 17 931 16 875 15 

Nieuwkoop 4.324 40 4.313 39 4.402 42 608 14 594 14 571 13 

Leiderdorp 4.262 36 4.281 36 4.190 36 881 21 829 19 826 20 

Kaag en Braassem 4.192 39 4.178 40 4.252 41 611 15 532 13 506 12 

Noordwijk 3.811 33 3.816 33 3.820 34 774 20 744 19 708 19 

Voorschoten 4.025 37 3.887 36 3.809 31 813 20 708 18 665 17 

Oegstgeest 3.608 36 3.578 35 3.481 35 662 18 652 18 624 18 

Lisse 3.503 35 3.505 36 3.560 36 644 18 579 17 581 16 

Hillegom 3.282 35 3.263 36 3.200 36 650 20 612 19 573 18 

Noordwijkerhout 2.534 37 2.495 38 2.429 37 462 18 436 17 384 16 

Zoeterwoude 1.270 39 1.293 41 1.277 41 182 14 169 13 173 14 

Holland Rijnland 83.789 34 83.550 34 81.239 35 15.535 19 14.692 18 13.720 17 

Nederland - 34 - 34 - 34 - 21 - 20 - 20 

Bron: CBS 
1
percentage van totaal aantal huishoudens 

2
percentage van aantal huishoudens met kinderen 

 

F1.2  Hoeveel mensen zijn ernstig eenzaam? 

Eenzaamheid is het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (de kwaliteit van) 

bepaalde sociale relaties. Er worden twee vormen van eenzaamheid onderscheiden: eenzaamheid als 

gevolg van sociale isolatie (aantal of kwaliteit van de persoonlijke relaties is minder dan gewenst) en als 

gevolg van emotionele isolatie (gemis van intimiteit in persoonlijke relaties)
40

. 

Iemand is ernstig eenzaam wanneer hij of zij op zowel emotionele als sociale eenzaamheid hoog scoort. 

In Holland Rijnland is 8% van de volwassenen en 7% van de ouderen ernstig eenzaam (Tabel 53). 

Totaal gaat het om ruim 23.000 volwassenen en 5.600 ouderen. Dit is meer dan het geschatte aantal 

inwoners dat matig tot sterk sociaal uitgesloten is. Er is geen verschil in mate van eenzaamheid tussen 

de leeftijden of tussen mannen en vrouwen. 
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In Holland Rijnland is het percentage ernstig eenzame volwassenen tot en met 64 jaar even hoog als in 

Nederland. Het percentage ernstig eenzame 65-plussers is in Holland Rijnland lager dan in Nederland. 

Er zijn weinig verschillen tussen gemeenten. Alleen in Zoeterwoude is het percentage ernstig eenzame 

65-plussers lager dan gemiddeld in Holland Rijnland. 

Tabel 53  Ernstige eenzaamheid 2012 

Gemeenten 

19 t/m 64 jaar 65-plus 

geschat 
aantal* 

% 
geschat 
aantal* 

% 

Leiden 7.115 9 1.225 8 

Alphen aan den Rijn       3.590 8 915 9 

 Katwijk    1.835 5 465 5 

 Teylingen   1.655 8 465 8 

Nieuwkoop 970 6 170 4 

Leiderdorp 920 6 445 9 

Kaag en Braassem  765 5 170 4 

                Noordwijk 1.240 8 460 10 

           Voorschoten 680 5 335 7 

              Oegstgeest 640 5 170 4 

                        Lisse 925 7 245 6 

                  Hillegom 870 7 260 7 

               Rijnwoude 865 8 95 3 

      Noordwijkerhout 925 10 165 6 

           Zoeterwoude 145 3 15 1 

Holland Rijnland 23.140 8 5.600 7 

Nederland - 7 - 9 

Bron: Monitor Volksgezondheid 2012 GGD Hollands Midden 
*geschat aantal afgerond op 5-tallen 

 

Relaties trede 2: Meldingen sociaal isolement, huiselijk geweld, 

kindermishandeling 

F2.1  Hoeveel zaken bij het Meldpunt Zorg en Overlast betreffen sociaal isolement, stilte/geen 

gehoor, geweld, opvoedingsproblemen of kinderverwaarlozing? 

Zaken die onder ‘kwetsbare relaties’ vallen gaan over sociaal isolement, stilte/ geen gehoor, 

opvoedingsproblematiek of situaties met geweld. De meeste van deze redenen om te melden zijn na 

2012/2013 gedaald, met uitzondering van de reden stilte/geen gehoor (Tabel 54 en Figuur 15). Het 

aantal meldingen met als reden stilte/geen gehoor is verdubbeld ten opzichte van 2012. 

  

Tabel 54  Trend aantal zaken* met reden melding Meldpunt Zorg en Overlast 

  2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Sociaal isolement 129 143 188 180 158 133 

Stilte/geen gehoor 88 56 66 44 25 29 

Intimidatie/geweld 56 79 108 136 112 73 

Opvoedingsproblematiek 23 45 100 132 100 132 

Huiselijk geweld 14 34 81 81 66 69 

Kinderverwaarlozing/mishandeling 11 14 45 47 38 30 

Bron: GGD Hollands Midden 
*Er zijn maximaal vier redenen geregistreerd voor één zaak. De aantallen in deze kolommen kunnen dus niet bij elkaar worden 

opgeteld 
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Figuur 15  Trend in reden melding bij Meldpunt Zorg en Overlast 

 

F2.2  Hoeveel kinderen worden gemeld bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling? 

In 2014 zijn bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) 1.504 kinderen uit Holland Rijnland 

gemeld vanwege kindermishandeling (Tabel 55). Het aantal gemelde kinderen per 1.000 inwoners tot en 

met 17 jaar in Holland Rijnland is 13.  

 

Het aantal meldingen in Holland Rijnland is in 2014 lager dan in 2013. 

 
Tabel 55  Trend aantal gemelde kinderen Advies- en Meldpunt Kindermishandeling 

  2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Gemeenten 
aantal 

per 
1.000*  

aantal 
per 

1.000* 
aantal 

per 
1.000* 

aantal 
per 

1.000* 
aantal 

per 
1.000* 

aantal 
per 

1.000* 
aantal 

per 
1.000* 

Leiden 359 18 475 23 449 22 419 20 492 24 426 20 429 20 

Alphen aan den Rijn 325 14 398 17 437 18 423 18 438 18 377 16 385 16 

Katwijk 213 14 180 12 151 10 188 13 188 13 139 9 49 3 

Teylingen 74 9 77 9 81 10 64 8 91 11 101 12 58 7 

Nieuwkoop 79 14 80 14 67 11 80 13 69 11 52 8 53 9 

Leiderdorp 79 14 52 9 86 15 82 14 72 12 75 12 70 12 

Kaag en Braassem 65 12 51 9 40 7 58 10 57 10 50 9 34 6 

Noordwijk 45 9 69 14 59 12 78 16 80 16 39 8 42 9 

Voorschoten 73 13 84 15 45 8 68 13 80 15 46 9 61 12 

Oegstgeest 36 7 90 18 38 7 47 9 59 11 33 6 69 13 

Lisse 45 10 59 13 32 7 56 12 50 10 47 10 41 8 

Hillegom 44 11 75 18 65 15 76 18 52 13 66 16 58 14 

Noordwijkerhout 48 15 37 11 52 16 40 12 34 10 34 10 44 13 

Zoeterwoude 19 12 10 6 15 9 13 8 7 4 11 6 10 5 

Holland Rijnland 1.504 13 1.737 15 1.617 14 1.692 15 1.769 16 1.496 13 1.403 12 

Bronnen: Bureau Jeugdzorg; bewerkt door Tympaan Instituut; Veilig Thuis GGD Hollands Midden 
* per 1.000 kinderen van 0 t/m 17 jaar 
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Relaties trede 3: Hulpverlening gezinnen 

F3.1  Hoe vaak wordt de Wet tijdelijk huisverbod toegepast? 

Per 1 januari 2009 is de Wet tijdelijk huisverbod van kracht geworden. De wet geeft de burgemeester de 

bevoegdheid een tijdelijk huisverbod op te leggen aan degene van wie een ernstige dreiging van 

huiselijk geweld uitgaat. Het opleggen van een huisverbod heeft als doel in de gegeven noodsituatie 

escalatie te voorkomen en hulp te bieden. Onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en 

Documentatiecentrum (WODC) toont aan dat na een huisverbod nieuw huiselijk geweld vaker uit blijft en 

als nieuw huiselijk geweld plaatsvindt, gaat het om minder incidenten dan in (vergelijkbare) situaties 

waarin geen huisverbod is opgelegd. Het is niet zo dat het huisverbod nieuw huiselijk geweld geheel 

voorkomt.
41

 

 

In 2015 zijn 70 huisverboden opgelegd (Tabel 56). De grootste aantallen huisverboden worden 

opgelegd in Leiden, Katwijk en Alphen aan den Rijn. 

 

Tabel 56  Trend aantal toegepaste huisverboden Wet Tijdelijk Huisverbod 

Gemeenten 

2015 2014 2013 2012 2011 

aantal aantal aantal aantal aantal 

Leiden 16 8 17 17 30 

Alphen aan den Rijn* 12 20 20 20 14 

Katwijk 14 14 8 3 9 

Teylingen 4 4 4 3 4 

Nieuwkoop 3 1 4 1 2 

Leiderdorp 5 1 2 2 8 

Kaag en Braassem 2 2 1 3 2 

Noordwijk 2 6 1 1 3 

Voorschoten 3 7 7 2 4 

Oegstgeest 2 2 2 1 2 

Lisse 0 5 3 1 2 

Hillegom 4 4 6 4 2 

Noordwijkerhout 2 3 1 4 1 

Zoeterwoude 1 1       

Holland Rijnland 70 78 73 61 80 

Bron: KHONRAAD, Jaarcijfers 2014 Meldpunt Zorg en Overlast Zuid Holland Noord en Jaarcijfers 2014 Meldpunt Zorg en Overlast 
Midden Holland (i.v.m. Boskoop) 

*Alphen aan den Rijn, incl. Boskoop en Rijnwoude 
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F3.2  Hoeveel gezinnen worden gemeld bij de Basiszorgcoördinatie Kwetsbare Kinderen? 

Bij het team Basiszorgcoördinatie Kwetsbare Kinderen (BKK) worden gezinnen met minderjarige 

kinderen gemeld waarbij de ouders kampen met psychiatrie en/of verslaving. 

 

In 2015 is voor 83 gezinnen de zorg gecoördineerd, dit is 1,4 per 1.000 gezinnen met minderjarige 

kinderen (Tabel 57). Dit aantal gezinnen is na 2009 elk jaar afgenomen. Dit komt omdat BKK de 

aanmeldcriteria heeft aangescherpt en de looptijd van de coördinatie heeft ingekort tot maximaal 

anderhalf jaar in verband met het terugdringen van de wachtlijst. 

 

Tabel 57  Aantal gezinnen gemeld bij Basiszorg Kwetsbare Kinderen 

Gemeenten 

2015 2014 2013 2012 

aantal  
per 1.000 

gezinnen* 
aantal  

per 1.000 
gezinnen* 

aantal  
per 1.000 

gezinnen* 
aantal  

per 1.000 
gezinnen* 

Leiden 29 2,5 31 2,6 33 2,8 29 2,4 

Alphen aan den Rijn 6 0,7 9 1,0 16 1,8 11 1,2 

Duin- en Bollenstreek 33 1,6 43 2,0 43 2,3 42 2,2 

Kaag en Braassem, 
Nieuwkoop, Rijnwoude 

3 0,4 5 0,7 7 0,9 10 1,2 

Leiderdorp, Oegstgeest, 
Voorschoten 

12 1,3 8 0,9 12 1,3 20 2,2 

Holland Rijnland 83 1,4 96 1,6 111 1,8 112 1,9 

Bron: GGD Hollands Midden 
*per 1.000 gezinnen met minderjarige kinderen 

 

F3.3  Hoeveel multiprobleemgezinnen worden gemeld bij het MPG-overleg? 

Vanuit het Meldpunt Zorg en Overlast worden multiprobleemgezinnen doorgespeeld naar de 

Multiprobleemgezin-overleggen (MPG-overleggen) in Leiden, Alphen aan den Rijn of Katwijk. Een 

multiprobleemgezin is een gezin met één of meer kinderen onder de 18 jaar, waarin langdurig meerdere 

problemen spelen. Voorbeelden zijn psychiatrische of verslavingsproblemen, financiële problemen, 

opvoedingsproblemen, werkloosheid, verstandelijke beperking, huiselijk geweld, criminaliteit, illegaliteit. 

 

Na 2013 vertoont het aantal meldingen een afname van het aantal gemelde multiprobleemgezinnen 

(Tabel 58). In 2013 kreeg nog ongeveer een kwart van de aangemelde gezinnen een gezinscoach 

toegewezen, in 2015 is dit aantal fors verminderd. Dit heeft te maken met de decentralisatie en 

veranderde manier van inkoop.  

 

Tabel 58  Trend aantal meldingen MPG1-overleg en aantal met gezinscoach  

  2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Gemeenten 

aantal 
gezin-
nen 

aantal 
gezins-
coach 

aantal 
gezin-
nen 

aantal 
gezins-
coach 

aantal 
gezin-
nen 

aantal 
gezins-
coach 

aantal 
gezin-
nen 

aantal 
gezins-
coach 

aantal 
gezin-
nen 

aantal 
gezins-
coach 

aantal 
gezin-
nen 

aantal 
gezins-
coach 

Leiden 67 2 82 29 121 40 98 - 85 27 97 27
2
  

Alphen aan den Rijn 43 6 49 13 60 12 58 17 46 19 74 152
2 

Katwijk 46 1 52 8 55 9 62 - 27 9 39 62
2 

Totaal 156 9 183 50 236 61 218 - 158 55 210 482
2 

Bron: GGD Hollands Midden 
1
MultiProbleemGezin

 
 

2
cijfers MEE ontbreken 
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Samenvatting relaties (kolom F) 

De beschrijving in deze paragraaf gaat over het jaar 2015, tenzij anders 

vermeld. De cijfers worden beschreven op het niveau van de regio Holland 

Rijnland. Omdat het hier vaak gaat om gezinnen met kinderen, is geen aparte 

paragraaf ‘jeugd en jongeren’ beschreven. 

 

F1.1 Ongeveer een derde van huishoudens in Holland Rijnland betreft een 

gezin met kinderen, hiervan is 19% een eenoudergezin (dat zijn zo’n 15.500 

eenoudergezinnen). 

F1.2 In 2012 is 8% van de volwassenen van 20 t/m 64 jaar ernstig eenzaam te 

noemen, onder 65-plussers is dit 7%. Voor ouderen is dit iets lager dan het 

landelijk percentage. 

 

F2.1 Bij het Meldpunt Zorg en Overlast zijn in 2015 129 meldingen binnengékomen met als reden 

‘sociaal isolement’. Bij 88 meldingen was dit stilte/geen gehoor, bij 56 meldingen intimidatie/geweld, bij 

23 meldingen opvoedingsproblematiek, bij 14 meldingen huiselijk geweld en bij 11 meldingen 

kinderverwaarlozing/mishandeling. Voor stilte/geen gehoor is dit een stijging, de andere redenen komen 

minder vaak voor dan in 2014 of 2013.  

F2.2 In 2014 zijn 1.504 kinderen uit de regio gemeld bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. 

 

F3.1, F3.2 en F3.3 In Holland Rijnland zijn 70 huisverboden toegepast volgens de Wet Tijdelijk 

huisverbod en zijn 83 gezinnen gemeld bij de Basiszorg Kwetsbare Kinderen. Tot slot zijn 156 gezinnen 

vanuit het Meldpunt Zorg en Overlast gemeld bij het MPG-overleg. Hiervan hebben 9 gezinnen een 

gezinscoach gekregen. 
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10 Veiligheid (kolom G) 

Dit hoofdstuk geeft de cijfers weer van het aantal uitgestroomde gedetineerden per gemeente, gevolgd 

door het aantal meldingen van overlast in de publieke ruimte en zwerven bij het Meldpunt Zorg en 

Overlast van de GGD Hollands Midden. Aangezien er de afgelopen jaren veel is veranderd op dit 

terrein, wordt kort de huidige (gewenste) gang van zaken omtrent de nazorg aan en re-integratie van 

(ex-) gedetineerden geschetst. Ten slotte volgt het aantal jeugdige en volwassen veelplegers per 

gemeente. 

 

Veiligheid trede 1: Ex-gedetineerden 

G1.1  Hoeveel gedetineerden stromen per jaar uit per gemeente? 

In 2015 werden 481 volwassen gedetineerden uit een penitentiaire inrichting vrij gelaten in een 

gemeente in Holland Rijnland (Tabel 59). Het gaat hierbij om de uitstroomgegevens van nazorg-

kandidaten; dit zijn volwassen gedetineerden die legaal in Nederland verblijven en die terugkeren naar 

een gemeente. In verhouding komen de meeste gedetineerden uit Leiden (20 per 10.000 inwoners) en 

de minste uit Oegstgeest (3 per 10.000 inwoners). Vergeleken met Nederland stromen in Holland 

Rijnland in verhouding minder gedetineerden uit. Tussen 2014 en 2015 is de totale in- en uitstroom van 

nazorgkandidaten in Nederland met ruim 4.000 afgenomen, dit is een afname van 11%. Dit is vooral een 

gevolg van de daling van het aantal kortdurende gijzelingen in het kader van de Wet Mulder en de Wet 

OM-afdoening
42

. In Holland Rijnland is zelfs een afname van maar liefst 26% te zien van 2014 op 2015. 

Ongeveer een op de zes uitgestroomde ex-gedetineerden in Holland Rijnland in 2015 is tussen de 18 en 

23 jaar. In Alphen aan den Rijn was in 2015 bijna een op de drie (29%) ex-gedetineerden tussen de 18 

en 23 jaar. 

 
Tabel 59  Trend uitstroom gedetineerden 18-plus 

Gemeenten 

2015 2014 2013 2012 

aantal* 
per 

10.000 
inw. 

(geschat) 
aantal 18 

t/m 23 
jaar** 

aantal* 
per 

10.000 
inw. 

(geschat) 
aantal 18 

t/m 23 
jaar** 

aantal* 
per 

10.000 
inw. 

(geschat) 
aantal 18 

t/m 23 
jaar** 

aantal* 
per 

10.000 
inw. 

(geschat) 
aantal 18 

t/m 23 
jaar** 

Leiden 239 20 37 313 26 52 335 28 63 307 26 60 

Alphen aan den Rijn 82 8 24 128 12 23 100 9 21 125 12 30 

Katwijk 34 5 6 41 7 4 42 7 10 47 8 4 

Teylingen 17 5 3** 16 4 3** 20 6 4 15 4 3** 

Nieuwkoop 11 4 2** 12 4 2** 15 6 3** 14 5 3** 

Leiderdorp 10 4 2** 18 7 3** 12 4 2** 6 2 1** 

Kaag en Braassem 14 5 2** 21 8 8 15 6 3** 12 5 2** 

Noordwijk 12 5 2** 24 9 3 23 9 2 21 8 5 

Voorschoten 20 8 3 15 6 2** 16 6 3** 15 6 3** 

Oegstgeest 6 3 1** 13 6 2** 8 3 3** 6 3 1** 

Lisse 10 4 2** 13 6 2** 6 3 1** 13 6 2** 

Hillegom 14 7 2** 16 8 3** 14 7 3** 17 8 3** 

Noordwijkerhout 7 4 1** 15 9 2** 14 9 3** 11 7 2** 

Zoeterwoude 5 6 1** 4 5 1** 3 4 1** 2 2 0** 

Holland Rijnland 481 6 86** 649 9 110** 623 11 118** 611 11 119** 

Nederland - 20 5.222 - 23 6.186 - 21 6.400 - 20 6.672 

Bron: Dienst Justitiële Instellingen via Veiligheidshuis Hollands Midden 
* Het aantal uitgestroomde gedetineerden betreft het aantal malen dat iemand uit detentie kwam, aangezien een persoon 

meerdere keren in een jaar kan uitstromen kan het aantal unieke personen lager zijn. 
**Bij aantallen uitgestroomd per gemeente van minder dan 20, is het aantal 18 t/m 23-jarigen in betreffende gemeente geschat op 

basis van het landelijk percentage uitromers in deze leeftijdscategorie. 
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Veiligheid trede 2: Overlast openbare ruimte, ex-gedetineerden en 

veelplegers 

G2.1  Hoeveel zaken bij het Meldpunt Zorg en Overlast betreffen overlast in de publieke 

          ruimte? 

In 2015 zijn bij het Meldpunt Zorg en Overlast 25 zaken gemeld waarbij zwervers waren betrokken en bij 

56 zaken ging het om overlast in de openbare ruimte (Tabel 60). Een zaak kan een combinatie zijn van 

deze twee. Het aantal meldingen van overlast in de openbare ruimte is vrij stabiel rond de 60. Het aantal 

meldingen vanwege zwerven is na 2011 gedaald van 65 naar 25. 

 

Tabel 60  Trend aantal gemelde zaken* met reden Meldpunt Zorg en Overlast 

  2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Overlast openbare ruimte 56 68 67 89 62 33 

Zwerven 25 29 44 40 65 43 

Bron: Meldpunt Zorg en Overlast, GGD Hollands Midden  
* Er zijn maximaal vier redenen geregistreerd voor één zaak. De aantallen in deze kolommen kunnen dus niet bij elkaar worden 
opgeteld 

 

Veiligheid trede 3: Nazorg (ex-)gedetineerden 

Per jaar keren rond de 500 burgers na detentie terug naar gemeenten in Holland Rijnland. Om die 

terugkeer zo goed mogelijk te laten verlopen worden volwassen gedetineerden op vijf onderdelen 

ondersteund. Dat zijn:  

(1) geldig identiteitsbewijs;  

(2) onderdak,  

(3) inkomen (werk of (tijdelijke) uitkering), 

(4) inzicht in schulden en  

(5) vaststellen van zorgbehoeften. 

Het is sinds 2009 de verantwoordelijkheid van de gemeenten om 

deze basisvoorwaarden samen met de ex-gedetineerde op orde te 

brengen. De gedetineerden werken hier tijdens hun detentie al aan. 

De kans op recidive is lager wanneer de vijf basisvoorwaarden 

afdoende geregeld zijn. Bij de re-integratie van ex-gedetineerden zijn 

meerdere partijen betrokken, zoals: gemeenten, penitentiaire 

inrichtingen, het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ), Veiligheidshuizen, werk.nl, en 

maatschappelijke organisaties, zoals woningcorporaties en zorginstellingen.  

 

G3.1  Hoeveel (ex-)gedetineerden worden begeleid/krijgen nazorg?  

Het Veiligheidshuis coördineert voor 12 van de 14 gemeenten in Holland Rijnland de nazorg aan (ex-

)gedetineerden. Katwijk en Alphen aan den Rijn doen dit zelf. De cijfers worden in deze monitor apart 

van elkaar gepresenteerd omdat de registratie (nog) niet gelijk is getrokken. 

 

In 2015 is voor 253 (ex-)gedetineerden de nazorg gecoördineerd door het Veiligheidshuis Hollands 

Midden (Tabel 61). Driekwart van deze (ex-)gedetineerden ervaart problemen op het gebied van zorg. 

Het gaat hierbij om het opschorten en weer activeren van de eigen zorgverzekering en om continueren 

van bestaande en lopende zorgtrajecten. Meer dan 60% van de (ex-)gedetineerden ervaart problemen 

op het gebied van inkomen, dagbesteding en werk. Het gaat hierbij om zoeken naar werk of 

dagbesteding en om het aanvragen van een uitkering. Ruim de helft van de (ex-) gedetineerden 

Vijf  basisvoorwaarden nazorg  
(ex-) gedetineerden 
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waarvan de nazorg is gecoördineerd door het Veiligheidshuis Hollands Midden heeft hulp nodig bij het 

houden van of zoeken naar huisvesting na afloop van detentie. 

Een van de zeven (ex-)gedetineerden is tussen de 18 en 22 jaar. Nog eens een van de 7 is tussen de 

23 en 26 jaar. 

 
Tabel 61  Aantal, knelpunten en leeftijdsgroepen van (ex)-gedetineerden in Holland Rijnland waarvan de 
nazorg door het Veiligheidshuis Hollands Midden is gecoördineerd  

  2015 2014 

Knelpunten*   
 

Zorg 196 169 

Inkomen, dagbesteding, werk 155 112 

Huisvesting 134 91 

Schulden 106 112 

ID 29 20 

Leeftijd   
 

27 jaar of ouder 185 216 

23 tot en met 26 jaar 34 39 

18 tot en met 22 jaar 34 31 

Totaal  253 286 

Bron: Veiligheidshuis Hollands Midden 
* (ex)-gedetineerden kunnen op meerdere leefgebieden knelpunten  
hebben; getallen kunnen dus niet bij elkaar opgeteld worden. 

 

Begeleiding (ex-)gedetineerden in Katwijk  

In Katwijk verzorgt het Platform Kocon in samenwerking met Stichting De Brug een 

begeleidingsprogramma voor (ex-)gedetineerden. In 2015 zijn 28 personen aangemeld bij Kocon; in 

2014 waren dit er 31. Hiervan zijn in 2015 16 personen en in 2014 24 personen bezocht in de 

penitentiaire inrichting (PI). In 2014 volstond voor 21 gedetineerden een eenmalig bezoek in de PI; 12 

ex-gedetineerden werden intensief begeleid. In 2015 zijn 10 ex-gedetineerden intensief begeleid via het 

Project Re-integratie. In 2015 was met 25 en in 2014 met 22 ex-gedetineerden na vrijlating telefonisch 

contact voor navraag, informatie en een korte evaluatie
43,44

.  

 

Begeleiding (ex-)gedetineerden in Alphen aan den Rijn 

In 2015 zijn er in Alphen aan den Rijn volgens de gemeente 88 gedetineerden uit detentie gekomen, in 

2014 87. Deze aantallen komen niet overeen met de informatie afkomstig van de Dienst Justitiële 

Instellingen  (DJI). In 2015 hebben 48 ex-gedetineerden tijdens en na detentie begeleiding ontvangen op 

de leefgebieden vanuit de nazorg coördinatoren. Deze begeleiding is begonnen met een bezoek tijdens 

detentie. Aan 12 gedetineerden is in 2015 intensieve begeleiding gegeven tijdens detentie. Gegevens 

over ervaren knelpunten in 2015 zijn niet beschikbaar. In 2014 ontvingen 53 (ex-)gedetineerden van 27 

jaar of ouder, 16 van 23 t/m 26 jaar en 1 van 18 t/m 22 jaar begeleiding tijdens en/of na detentie. 

Knelpunten waren op schulden (51), huisvesting (17), inkomen/dagbesteding/werk (14), zorg (8) en/of ID 

(4)
45

.  

 

Begeleiding (ex-)gedetineerden in Leiden 

Exodus is een landelijke organisatie geworden en plaatsing reclassering in een Exodushuis op basis van 

verplichting wordt landelijk bepaald. Een klein deel van de plaatsingen heeft geen justitieel kader en is 

vrijwillig. Deze plaatsingen kunnen regionaal worden geregeld. In Leiden biedt het Exodushuis (met 

twee huizen) met 18 bedden plaats aan ex-gedetineerden voor een intensieve begeleiding. Het aantal 

bewoners in 2015 is 28 (Tabel 62). In dat jaar zijn 32 mensen uitgestroomd van wie 21 (66%) positief. 

Exodus biedt sinds 2013 ook ambulante begeleidingstrajecten aan. In 2013 zijn 4 in Leiden mensen 
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door Exodus ambulant begeleid. Sinds 2014 biedt Exodus ook ambulante begeleiding aan ex-

gedetineerden in de andere Holland Rijnland gemeenten. In 2015 zijn 56 ex-gedetineerden in Holland 

Rijnland door Exodus ambulant begeleid. De belangrijkste opdrachtgevers van Exodus zijn de 

reclassering, gemeenten en het Veiligheidshuis Hollands Midden. 

 
Tabel 62  Trend aantal begeleide ex-gedetineerden Exodushuis Leiden 

  2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Exodus- en 
Doorstroomhuis Leiden                     

            

capaciteit 18 18 18 18 18 - 

bezettingsgraad 91% 86% 76% 86% 85% 81% 

totaal aantal bewoners 28 
 

19 30 43 - 

uitstroom totaal 32 20 23 31 31 - 

positief 21 10 8 11 13 - 

vrijwillig 2 5 6 13 6 - 

negatief 9 5 9 7 4 - 

       
Ambulante begeleiding 
Exodus in Holland 
Rijnland 

56 -  4 0 0 0 

aantal lopende trajecten 7 -  -  0 0 0 

aantal afgeronde 
trajecten 

49 -  -  0 0 0 

aantal uren ambulant 
forensisch 

750 -  -  
   

aantal uren overige 
financiering 

800 -  -        

Bron: Exodushuis Leiden 

 

Veelplegers, zeer actieve veelplegers en stelselmatige daders 

Een jeugdige veelpleger is een jongere in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar die in het gehele criminele 

verleden meer dan 5 processen-verbaal tegen zich zag opgemaakt, waarvan tenminste 1 in het peiljaar. 

Een volwassen veelpleger is een persoon van 18 jaar of ouder die in het gehele criminele verleden meer 

dan 10 processen-verbaal tegen zich zag opgemaakt, waarvan tenminste 1 in het peiljaar. Een zeer 

actieve veelpleger heeft in een aaneengesloten periode van 5 jaar meer dan 10 processen-verbaal 

gekregen, waarvan tenminste 1 in het peiljaar. 

In Figuur 16 staan de definities van veelplegers, zeer actieve veelplegers en stelselmatige daders. 

Stelselmatige daders zijn zeer actieve veelplegers, die worden verdacht van een misdrijf waarvoor 

voorlopige hechtenis is toegelaten (voor een overzicht van delicten zie wetboek strafvordering art 67 en 

67a), en die in de vijf jaren voorafgaand aan het gepleegde feit ten minste drie maal wegens een misdrijf 

onherroepelijk zijn veroordeeld tot een vrijheidsbenemende of vrijheidsbeperkende straf, een maatregel 

of een taakstraf die ook ten uitvoer is gelegd. Deze personen kunnen in aanmerking komen voor 

toepassing van de maatregel tot plaatsing in een Inrichting voor Stelselmatige Daders.  

 

Veelplegers hebben een combinatie van overlast en ziektelast. Ze hebben een reeks van delicten op 

hun naam staan en een veelvoudige zorgbehoefte. Zij zijn verslaafd (70%) of hebben een aanzienlijke 

psychische problematiek en/of problemen met werk, huisvesting en relaties. Vaak hebben ze een 

schrijnend verleden. Onderzoek toont aan dat een combinatie van straf en behandeling zorgt voor 

vermindering van recidive. Vooral behandelingen die onder drang worden voortgezet na detentie zijn 

effectief. Drang ontstaat als er druk wordt gezet om mee te doen aan een behandeling in ruil voor 

strafvermindering.
46
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Figuur 16  Definities voor veelplegers

47
 

 

 

G3.2  Hoeveel jeugdige veelplegers zijn bij de politie in beeld? 

Ongeveer 12% van alle verdachten in 2014 in Holland Rijnland bestaat uit jeugdige of volwassen 

veelplegers. Landelijk is dit 14%. 

 

In Holland Rijnland zijn in 2014 16 jongeren van 12 tot en met 17 jaar die staan geregistreerd als 

veelpleger opgepakt door de politie. Vanaf 2009 is een dalende trend te zien (Tabel 63). In Alphen aan 

den Rijn is het aantal jeugdige veelplegers gedaald van 17 in 2009 naar 3 in 2014. Uit Kaag en 

Braassem/Nieuwkoop zijn al sinds 2010 geen jeugdige veelplegers geregistreerd. 

 

Tabel 63  Trend aantal jeugdige veelplegers 12 t/m 17 jaar 

Gemeenten 

2014 2013 2012 2011 2010 

aantal 

per 
10.000 
12-17 

jarigen  

aantal 

per 
10.000 
12-17 

jarigen  

aantal 

per 
10.000 
12-17 

jarigen  

aantal 

per 
10.000 
12-17 

jarigen  

aantal 

per 
10.000 
12-17 

jarigen  

Leiden 6 9 4 6 9 14 7 11 13 19 

Alphen aan den Rijn 3 4 5 6 5 6 12 15 11 14 

Katwijk 2 4 4 8 6 12 4 8 5 10 

Teylingen 5 16 6 20 1 3 1 3 0 - 

Leiderdorp, 
Oegstgeest, 

Voorschoten, 
Zoeterwoude 

0 0 1 2 2 3 4 6 6 9 

Hillegom, Lisse, 
Noordwijk, 

Noordwijkerhout 
0 0 1 2 4 7 5 8 1 2 

Kaag en Braassem, 
Nieuwkoop 

0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 

Holland Rijnland 16 4 21 5 27 7 33 8 36 9 

Nederland 848 7 969 8 1.041 9 1.223 10 1.317 11 

Bron: Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) via RGI van GGD GHOR NL 
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G3.3  Hoeveel volwassen (zeer actieve) veelplegers zijn bij de politie in beeld? 

In 2014 zijn 431 volwassen veelplegers geregistreerd (Tabel 64). Van 2009 tot 2012 vertoont het aantal 

volwassen veelplegers een dalende lijn. Van 2012 op 2013 is het aantal toegenomen en van 2013 op 

2014 licht afgenomen.  

 

Van de 431 veelplegers staan 60 te boek als zeer actieve veelpleger, ongeveer een van de zeven. Per 

hoofd van de bevolking zijn in Holland Rijnland minder volwassen veelplegers dan in Nederland 

(respectievelijk 10 en 13 per 10.000 inwoners), maar de verschillen worden kleiner door de daling in de 

relatieve aantallen in Nederland.  

 

Het aantal stelselmatige daders per gemeente kan helaas niet worden geleverd door de KLPD. 

 
Tabel 64  Trend aantal volwassen veelplegers 

  2014 2013 2012 2011 

Gemeenten 

aantal 

per 
10.000 

inw.  
18-plus 

aantal 

per 
10.000 

inw.  
18-plus 

aantal 

per 
10.000 

inw.  
18-plus 

aantal 

per 
10.000 

inw.  
18-plus 

Leiden 193 19 218 22 203 21 233 24 
Alphen aan den Rijn 79 9 79 10 71 9 70 8 

Katwijk 31 6 35 7 29 6 34 8 
Teylingen 14 5 11 4 9 3 14 5 

Nieuwkoop 11 5 10 5 10 5 10 5 
Leiderdorp 7 3 17 8 13 6 15 7 

Kaag en Braassem 13 6 9 4 16 8 8 4 
Noordwijk 15 7 14 7 19 9 18 9 

Voorschoten 12 6 13 7 15 8 13 7 
Oegstgeest 14 8 12 7 7 4 7 4 

Lisse 12 7 8 5 8 4 5 3 
Hillegom 18 11 4 2 18 11 15 9 

Noordwijkerhout 8 6 9 7 5 4 10 8 
Zoeterwoude 4 6 1 2 2 3 2 3 

Holland Rijnland 431 10 440 10 425 10 454 10 

Nederland - 13 - 14 - 17 - 18 

Bron: Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) via RGI van GGD GHOR NL 
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Relatief en absoluut heeft Leiden de meeste volwassen veelplegers. Het aantal veelplegers in Leiden 

daalt wel het sterkst van alle gemeenten in Holland Rijnland (Figuur 17). Het aantal veelplegers in 

Katwijk is na 2009 ook gedaald, terwijl het aantal in Alphen aan den Rijn een stijgende trend laat zien. 

Hillegom en Alphen aan den Rijn staan op afstand op de tweede plaats.  

 

 
Figuur 17  Trend in het aantal volwassen veelplegers tussen 2008 en 2014 voor de grote gemeenten 
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Veiligheid trede 4: Gedwongen opname in psychiatrisch ziekenhuis 

G4.1  Hoeveel mensen krijgen een inbewaringstelling (IBS)? 

Een inbewaringstelling (ibs) is een spoedmaatregel voor een gedwongen opname in een psychiatrisch 

ziekenhuis. Een ibs is alleen mogelijk in een noodsituatie: als mensen vinden dat iemand gevaarlijk is 

voor zichzelf of voor anderen. Dat komt door ´een stoornis van de geestelijke vermogens´, zoals de wet 

het omschrijft. Een ibs is een spoedmaatregel. Er is geen tijd voor een rechterlijke machtiging. Daarvoor 

is het gevaar te acuut dreigend. De burgemeester beslist of iemand een ibs krijgt. Hij bekijkt daarvoor de 

geneeskundige verklaring die een arts heeft opgesteld over de cliënt. Als de burgemeester een 

gedwongen opname noodzakelijk vindt, wordt de cliënt binnen 24 uur opgenomen in een instelling. De 

rechter beoordeelt vervolgens of de cliënt langere tijd in de instelling moet blijven. 

 

In 2015 hebben 280 mensen een ibs opgelegd gekregen. De meeste hiervan wonen in Leiden (138), 

Alphen aan den Rijn (46) en Teylingen (32). Het aantal inbewaringstellingen is van 2014 op 2015 

toegenomen met 9%. Het aantal inbewaringstellingen per 10.000 inwoners wisselt sterk tussen 

gemeenten: van 11,4% in Leiden en 9,0% in Teylingen tot 0,9% in Katwijk en Hillegom.  

 

Tabel 65  Trend aantal In Bewaring Stellingen per gemeente 

  
Gemeenten 

2015 2014 

aantal 
per 10.000 

inw. 
aantal 

per 10.000 
inw. 

Leiden 138 11,4 113 9 

Alphen aan den Rijn 46 4,3 47 4 

Katwijk  6 0,9 11 2 

Teylingen 32 9,0 30 8 

Nieuwkoop 4 1,5 3 1 

Leiderdorp 11 4,1 11 4 

Kaag en Braassem 3 1,2 3 1 

Noordwijk 11 4,3 5 2 

Voorschoten 3 1,2 2 1 

Oegstgeest 7 3,0 24 10 

Lisse 7 3,1 2 1 

Hillegom 2 0,9 4 2 

Noordwijkerhout 7 4,4 2 1 

Zoeterwoude 3 3,7 0 0 

Holland Rijnland 280 5,1 257 5 

Bron: Veilig Thuis Hollands Midden 

 

  



104 

 

Samenvatting veiligheid (kolom G) 

De beschrijving in deze paragraaf gaat over het jaar 2015, tenzij anders 

vermeld. De cijfers worden beschreven op het niveau van de regio Holland 

Rijnland. 

 

G1.1 In 2015 werden 481 volwassen gedetineerden uit een penitentiaire 

inrichting vrij gelaten. Vergelek
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Gegevensleveranciers 

 

Risicogroepen in de bevolking Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
     GGD Hollands Midden 
      
Woningcorporaties   Aarwoude Woondiensten 

Woningstichting St. Antonius van Padua 
de Key 
De Sleutels 
Dunavie 
Duwo 
Habeko Wonen 
MeerWonen 
Woningstichting Nieuwkoop 
Noordwijkse Woningstichting 
Ons Doel 
Portaal 
Rijnhart Wonen 
Stek wonen 
Trifolium Woondiensten Boskoop  
Van 't Hof Rijnland  
Vestia Midden Nederland 
Woonstichting Vooruitgang 
Woningstichting Warmunda 
St. Huisvesting Werkende Jongeren 
WonenCentraal 
Woonpartners Midden Holland 
Woonzorg Nederland, regio Voorschoten 
Ymere 

 
Meld- en adviespunten   Meldpunt Zorg en Overlast GGD Hollands Midden 

Veilig Thuis GGD Hollands Midden 
 

Zorg     De Brug Midden-Nederland 
Brijder Verslavingszorg 
GGZ Rivierduinen 
Kwadraad Crisisdienst 
 

Schuldhulpverlening   Stadsbank Leiden 
ISD Bollenstreek (geen gegevens 2015) 
ISD Rijnstreek  
Afdelingen schuldhulpverlening van: 
Alphen aan den Rijn 
Katwijk 
Oegstgeest 
Voorschoten  
Zoeterwoude (geen gegevens 2010 t/m 2015) 
Bureau Wet sanering natuurlijke personen (Wsnp) via RGI van 
GGD GHOR Nederland 
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Veiligheid    Korps landelijke politiediensten (KLPD) 
  Veiligheidshuis Hollands Midden 

Dienst Justitiële Instellingen (DJI) 
Exodushuis Leiden 
Platform Kocon Katwijk 
Gemeente Alphen aan den Rijn 
Veilig Thuis GGD Hollands Midden 

 
Maatschappelijke Opvang  De Binnenvest Leiden 

Het Open Venster Alphen aan den Rijn 
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Dakloos in Leiden 2015 
Telling en omvangschatting van de volwassen populatie 

Daklozen in omvangschatting 
Feitelijk daklozen beschikken niet over eigen 

woonruimte, leven op straat of slapen in de 

nachtopvang of op niet-structurele basis bij 

familie of kennissen.
1  

Deze omvangschatting is 

primair gericht op het schatten van de omvang 

van het aantal rechthebbende, feitelijk dakloze 

volwassenen die eind 2015 in Leiden verblijven. 

Er zijn meerdere (sub)groepen daklozen te on-

derscheiden, bijvoorbeeld naar slaapplek of 

naar problematiek.  Deze (sub)groepen kunnen 

elkaar overlappen. 

 

Verloederde verslaafde daklozen 

Het beeld dat veel mensen hebben van daklo-

zen is dat van verloederde, verslaafde mannen.  

Deze daklozen slapen bijvoorbeeld buiten of in 

marginale huisvesting (portiek, bootje, tent, 

tuinhuisje, schuurtje, auto, verwaarloosd huis) 

en/of bij de nachtopvang.  

 

Zwerfjongeren 

Er zijn ook feitelijk daklozen die op niet-

structurele basis bij familie of kennissen slapen: 

de adreshoppers. Ze worden ook wel banksla-

pers genoemd. Adreshoppers zijn minder zicht-

baar dan ‘stereotype daklozen’ en nog moeilij-

ker in beeld te brengen. Jongeren zwerven vaak 

op deze manier.  

 

 

Economisch daklozen 

Ook economisch daklozen, zonder verslaving of 

ernstige psychiatrische problematiek, ‘hoppen’ 

vaak een tijd van adres naar adres of maken 

gebruik van marginale huisvesting. Een deel zal 

uiteindelijk gebruik maken van de nachtopvang.
2
 

De groep economisch daklozen lijkt, zowel lan-

delijk als in Leiden, te groeien.  

Briefadressen voor daklozen 

Mensen zonder woonadres kunnen zich onder 

strikte voorwaarden inschrijven op een ge-

meentelijk briefadres of een adres van een 

maatschappelijke instelling, waar ze post kun-

nen ontvangen. Bijvoorbeeld als ze in een zorg-

instelling, blijf-van-mijn-lijfhuis of in een gevan-

genis zitten of dakloos zijn. In zo’n geval geeft 

het briefadres de mogelijkheid om toch post 

van de overheid te ontvangen. Iedereen die 

langere tijd in Nederland is, moet zich inschrij-

ven in de Basisregistratie personen (voorheen: 

Gemeentelijke Basisadministratie). Zonder in-

schrijving heeft iemand geen recht op een uitke-

ring en sociale voorzieningen. 

In Leiden kunnen Stichting De Binnenvest of de 

gemeente briefadressen verstrekken, in Alphen 

aan den Rijn verlopen aanvragen via Het Open 

Venster. Ook de gemeente Katwijk biedt de mo-

gelijkheid van een briefadres voor mensen zon-

der vaste woon of verblijfplaats. 

 

 Gedenkboom overleden daklozen 
in Leiden -  Folly Hemrica  
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Jongerenwerker in Leiden: 

‘Veel jongeren hebben een a�eer van in-

stan�es en van het aanvragen van een 

uitkering. De (informele) schuld bouwt 

dan op.’ 

Straatpastor in Leiden: 

‘Een rela�ef nieuwe groep zijn aspirant klan-

ten van de Nieuwe Energie: deze mensen 

hebben (nog) geen OGGZ problema,ek 
A
, 

maar komen puur door financiële redenen 

op straat, bijvoorbeeld bij een scheiding.’ 

• Eind 2015 hee- de GGD Hollands Midden in opdracht van de gemeente Leiden de zesde 

omvangscha0ng gemaakt van het aantal volwassen feitelijk dakloze mensen in Leiden. 

De scha0ng wordt tweejaarlijks uitgevoerd. 

• De huidige en de voorgaande omvangscha0ngen in Leiden tussen 2005 en 2015 zijn op 

volwassen daklozen gericht die voor hun overnach,ng aangewezen zijn op straat of op 

een kortdurend verblijf in laagdrempelige opvangvoorzieningen of bij familie of 

kennissen, zonder uitzicht op permanent onderdak.  

• In 2015 is voor het eerst de briefadressenlijst van de daklozenopvang in Leiden 

meegenomen in de omvangscha0ng.  

• Op basis van de registra,es van de nachtopvang en de briefadressen en van 

observa,es op plekken waar maal,jden door vrijwilligers worden uitgedeeld aan 

daklozen, wordt het aantal rechthebbende volwassen feitelijk daklozen eind 2015 in 

Leiden geschat op 304 (marge: tussen 276 en 333).  

A. OGGZ problematiek betreft mensen met verslavings- en/of psychiatrische problematiek die zelf geen hulpvraag kunnen of willen stellen. 



2 

 

Niet meegenomen in omvangschatting 

Niet rechthebbende vreemdelingen 

De omvangschatting richt zich in eerste instantie op 

rechthebbende daklozen. Het gaat hier om het recht op 

sociale voorzieningen, zoals een (daklozen)uitkering en 

maatschappelijke opvang
3
. Niet rechthebbenden zijn 

vreemdelingen zonder verblijfsvergunning (onder meer 

afgewezen asielzoekers en illegale arbeidsmigranten, 

bijvoorbeeld uit Oost-Europa) die op grond van de Ne-

derlandse koppelingswet geen recht hebben op sociale 

voorzieningen zoals de nachtopvang en een briefadres. 

Zij zijn niet meegenomen. De in deze factsheet beschre-

ven omvangschatting is dan ook een onderschatting 

van het totale aantal feitelijk daklozen in Leiden. 

Holland Rijnland gemeenten buiten Leiden 

Er zijn ook daklozen die buiten Leiden in de regio Hol-

land Rijnland verblijven; vaak marginaal gehuisvest of 

zwervend van adres naar adres. Zij zijn niet meegeno-

men in deze omvangschatting. Alleen feitelijk daklozen 

die in Leiden verblijven zijn meegenomen. Leiden biedt 

als enige gemeente in Holland Rijnland nachtopvang. 

De daklozen die in Leiden gebruik maken van de nacht-

opvang of een briefadres, maar afkomstig zijn uit ande-

re gemeenten dan Leiden, zijn wel meegenomen in 

deze omvangschatting. 

Residentieel daklozen en crisisopvang 

Residentieel daklozen die verblijven in een 24-uurs-

voorziening en mensen die gebruik maken van de crisis-

opvang (waaronder gezinnen en jongeren) zijn niet 

meegenomen in deze omvangschatting.  

Minderjarigen 

Daklozen jonger dan 18 jaar mogen niet worden opge-

vangen door de Binnenvest en zijn niet meegenomen in 

deze omvangschatting. 

 

Zwerfjongeren deels meegenomen in schatting             

Zwerfjongeren zijn feitelijk of residentieel daklozen tot 

23 jaar met meervoudige problemen
4
. In Leiden wordt 

gestreefd naar een sluitende aanpak van jongeren in 

een kwetsbare positie met een leeftijd van 16 tot 27 

jaar
5
. In dit onderzoek is alleen een deel van de zwerf-

jongeren meegenomen, namelijk de geregistreerde 

feitelijk daklozen vanaf 18 jaar met een briefadres bij 

de Binnenvest. Naast de geregistreerde zwerfjongeren 

bestaat er een groep jongeren zonder vaste woon- of 

verblijfplaats die geen briefadres heeft. Het is moeilijk 

deze groep in beeld te krijgen. Er zijn in de telperiode 

geen zwerfjongeren onder de 18 jaar geteld, dit komt 

door het type voorzieningen waarop de omvangschat-

ting is gebaseerd.  

 

 

Vindplaatsen feitelijk daklozen 

Voorafgaand aan een telling en omvangschatting van 

het aantal feitelijk daklozen in Leiden vinden gesprek-

ken plaats met professionele en vrijwillige hulpverle-

ners. Tijdens deze gesprekken wordt geïnventariseerd 

welke tellocaties op dat moment het meest geschikt 

zijn, welke (beleids)wijzigingen die invloed kunnen heb-

ben op de telling er zijn geweest  en welke trends hulp-

verleners signaleren. Citaten uit deze gesprekken zijn in 

deze factsheet weergegeven om de bevindingen in Lei-

den te illustreren. De aanbevelingen zijn ook op deze 

gesprekken gebaseerd, in combinatie met bevindingen 

uit andere publicaties over daklozen in Nederland.
2,5-10

 

Tellocaties 

Bij de voorbereiding van dit onderzoek werd duidelijk 

dat een van de eerder gebruikte tellocaties gesloten is. 

Stichting de Schuilplaats, gerund door vrijwilligers, be-

schikte van 2004 tot 2014 over een groot pand in de 

Breestraat in Leiden, waar ze twee keer per week een 

maaltijd verzorgde. Er waren bovendien een advocaat, 

een kapsalon, kledinguitgifte, een pedicure en een me-

dische post met een huisarts, tandarts en apotheek. Er 

waren geen uitsluitingsgronden: iedereen was welkom. 

De Schuilplaats fungeerde bij de laatste drie voorgaan-

de omvangschattingen in 2009, 2011 en 2013 als een 

van de twee tellocaties. De Schuilplaats is echter in 

2014 gesloten. De andere tellocatie, namelijk de nacht-

opvang van Stichting de Binnenvest in gebouw de Nieu-

we Energie, is voor de omvangschatting in 2015 wel 

weer gebruikt. Daarnaast is in 2015 op bijna elke dag 

van de week geteld op locaties (in een kerk en op twee 

parkeerplaatsen) waar op die dag maaltijden worden 

uitgedeeld door vrijwilligers aan hulpbehoevenden, 

waaronder daklozen.  

Briefadressen 

In 2015 is voor het eerst de briefadressenlijst van de 

Binnenvest gebruikt als vindplaats. Alleen rechthebben-

de, feitelijk daklozen krijgen 

van de Binnenvest een brief-

adres. Een briefadres geeft de 

mogelijkheid om zonder woon-

adres toch post van de over-

heid te ontvangen.  

 

Jongerenwerker van de Binnenvest: 

‘Bij een briefadres hoort een plan van aanpak: 

uitkering, terug naar school.’ 

Straatpastor in Leiden: 

‘De kostendelersnorm: zo’n domme maatregel! Er 

zijn er genoeg die zeggen: ik kan ook bij m’n zus, 

maar dan krijg ik geen uitkering.’ 
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Onderzoeksopzet 
Het doel van dit onderzoek is het schatten van de popu-

latie feitelijk daklozen in Leiden.  

Methode 

In dit onderzoek is de omvang van de groep feitelijk dak-

lozen in Leiden bepaald door:  

1. Het aantal gebruikers van de nachtopvang te tellen;  

2. Het aantal dakloze gebruikers van maaltijden uitge-

deeld door kerk of vrijwilligers te tellen;  

3. Het aantal feitelijk daklozen met een briefadres bij 

de daklozenopvang te tellen en  

4. De groep die geen gebruik maakt van een van deze 

voorzieningen te schatten.  

1 Nachtopvang in gebouw de Nieuwe Energie 

In de 24-uursopvang in Leiden kunnen rechthebbende 

daklozen gratis terecht voor een bed en maaltijden; dit is 

de enige voorziening voor nachtopvang in de regio Hol-

land Rijnland. Degenen die daartoe in staat zijn leveren 

vier uur per dag een tegenprestatie in de vorm van huis-

houdelijke taken of de veegploeg. 

Iedereen krijgt begeleiding volgens 

de methodiek Herstelwerk
14

. Ten 

tijde van het onderzoek was er 

een beperkt aantal slaapplaatsen 

(50), die d.m.v. loting werden ver-

geven. Degenen die werden uitge-

loot zijn meegeteld. Daarnaast zijn 

er negen  ‘doorstroomkamers’, ter 

voorbereiding op reguliere huis-

vesting. De opvang is niet toegankelijk voor daklozen die 

tijdelijk geschorst zijn (bijvoorbeeld i.v.m. agressief ge-

drag), geen verblijfsstatus hebben of niet voldoen aan de 

criteria
3
 voor landelijke toegankelijkheid van de maat-

schappelijke opvang.  

2 Uitgedeelde maaltijden door vrijwilligers 

De Schuilplaats fungeerde bij voorgaande omvangschat-

tingen in 2009, 2011 en 2013 als tweede vindplaats. Deze 

locatie is echter in 2014 gesloten. Bij de inventarisatie 

voorafgaand aan de telling van 2015 werd voor bijna elke 

dag van de week een plek gevonden waar vrijwilligers 

maaltijden aan daklozen uitdelen, op verschillende loca-

ties in Leiden. Deze maaltijd-uitdeel-

locaties zijn in 2015 als tweede vindplaats 

gebruikt. Op deze locaties zijn vragen 

gesteld om te bepalen of bezoekers feite-

lijk dakloos waren en werd een aantal 

kenmerken nagevraagd, op basis waar-

van de overlap met andere vindplaatsen 

kan worden bepaald.  

3 Briefadressen 

De Binnenvest kan mensen zonder vast woonadres een 

briefadres geven. In tegenstelling tot voorgaande tellin-

gen is voor het eerst ook gebruik gemaakt van deze brief-

adressenlijst. De mensen met een briefadres van de Bin-

nenvest zijn feitelijk dakloos. 

 

 

4 Omvangschatting 

De omvangschatting is uitgevoerd met de  vangst-

hervangst methode. Hierbij is de Fienberg-schatter ge-

bruikt
15

. Deze methode wordt vaak toegepast om bepaal-

de groepen die niet of slechts beperkt in registraties 

voorkomen, zoals daklozen, in kaart te brengen
13

. Daklo-

zen zijn een mobiele en dynamische groep en, mede van-

wege het ontbreken van een vast woonadres, moeilijk 

bereikbaar met gangbaar onderzoek. Daklozen verblijven 

niet op één plek maar overnachten vaak op wisselende 

plaatsen. Ook bestaat de groep niet constant uit dezelfde 

mensen. Door migratie en verlies van huisvesting komen 

er nieuwe daklozen bij, terwijl anderen gehuisvest wor-

den of de stad of regio verlaten. Gedurende een periode 

van twee weken is op bovengenoemde locaKes het aan-

tal dakloze bezoekers geteld en zijn de briefadressen van 

de maatschappelijke opvang opgevraagd. Met behulp 

van de bezoekfrequenKe en de overlap tussen de loca-

Kes, in combinaKe met de overlap met de briefadressen 

wordt het aantal ‘onzichtbare’ daklozen geschat
13

: de 

rechthebbende volwassen feitelijk daklozen die eind 

2015 in Leiden verblijven maar in deze periode op geen 

van de tellocaKes zijn geweest en geen briefadres had-

den.  

Meetperiode 

De meetperiode was twee weken: van maandag 23 no-

vember tot en met zondag 6 december 2015. Het onder-

zoek is in dezelfde periode van het jaar uitgevoerd als in 

2011 en 2013. Veegploeg van  

de Binnenvest 

MaalKjd- 

uitdeelplek 

(Google maps) 

Maatschappelijke opvang in Holland Rijnland 

Leiden is als centrumgemeente verantwoordelijk voor 

de maatschappelijke opvang in de regio Holland Rijn-

land. De gemeente wil zoveel mogelijk voorkomen dat 

mensen dak- en thuisloos worden. Wanneer mensen 

eenmaal dak- en thuisloos zijn wil de gemeente hen 

helpen met het (opnieuw) vinden van woonruimte. En 

voor diegenen, voor wie een vorm van maatschappelijk 

herstel (nog) niet aan de orde is, wil de gemeente zorg-

dragen voor een goede opvang. De uitvoering van het 

beleid ligt bij Stichting de Binnenvest. Met behulp van 

een gemeentelijke subsidie biedt deze organisatie onder 

meer: 

• Dagopvang en nachtopvang. Deze zijn samen onder-

gebracht in de Nieuwe Energie, een gebouw met on-

der meer 24-uurs opvangvoorziening voor daklozen en 

verslaafden. De Binnenvest biedt daar dagopvang in-

clusief een gebruiksruimte en nachtopvang. 

• DagacKviteiten voor dak- en thuislozen. 

 

De Binnenvest werkt nauw samen met diverse andere 

partners zoals de geestelijke gezondheidszorg, de wo-

ningcorporaties, de GGD, de politie, het maatschappelijk 

werk etc. 

Medewerker de Binnenvest: 

‘Op basis van de veranderingen zijn we ook met cri-

sisnachtopvang voor jongeren begonnen; dit groeit 

door naar 10 plekken. Ze hebben vaak een slechte 

psychische gesteldheid en dat vraagt om een rus�ge 

omgeving.’ 
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Aantal daklozen Leiden 2015   

  Aantal 

Telling 251 

Scha0ng
 
(Fienberg

5
) 304 met 95% betrouwbaarheidsinterval 276-333 

Kenmerken daklozenpopula,e 

 

 

 

 Nachtopvang 

de Nieuwe Energie  

(n = 88) 

 

Briefadressen 

(n = 226) 

Totale getelde  

popula�e 
B, C

   

(n = 251) 

Geslacht  
Man 75 (85%) 187 (83%) 206 (82%) 

Vrouw 13 (15%) 39 (17%) 45 (18%) 

Lee-ijd 

(range:  

18 t/m 74 jaar) 

18 t/m 22
8
  1  (1%) 53 (23%) 53 (21%) 

23 t/m 26  4  (5%) 41 (18%) 42 (17%) 

27 t/m 44 51 (58%) 69 (31%) 80 (32%) 

45 jaar en ouder 32 (36%) 63 (28%) 76 (30%) 

Onbekend 0  0 5  (2%) 

Laatste woonplaats 

(laatste episode  

van dakloosheid;  

incl. postadres Leiden) 

Leiden (centrumgemeente) 45 (51%) 124 (55%) 136 (54%) 

Overige gemeenten  

Holland Rijnland  
28 (32%) 53 (23%) 57 (23%) 

Buiten Holland Rijnland 12 (14%) 31 (14%) 34 (14%) 

Onbekend 3  (3%) 18  (8%) 24 (10%) 

Hoe lang dakloos  

(laatste episode  

van dakloosheid) 

6 mnd of korter 42 (48%) 93 (41%) 104  (41%) 

7 mnd tot 1 jaar 20 (23%) 53 (23%) 55 (22%) 

1 t/m 4 jaar 21 (24%) 75 (33%) 76 (30%) 

5 jaar of langer 4  (5%) 5  (2%) 8  (3%) 

Onbekend 1  (1%) 0 8  (3%) 

Resultaten en discussie 

Aantal feitelijk daklozen in Leiden geschat op 304 

In totaal maakten 88 personen gedurende de onderzoeks-

periode gebruik van de nachtopvang. 12 feitelijk dakloze 

personen maakten gebruik van de maalKjden uitgedeeld 

door vrijwilligers. 226 personen hadden begin december 

een postadres bij de Binnenvest. Tijdens de telperiode van 

twee weken zijn 251 unieke feitelijk dakloze mensen ge-

teld. Met staKsKsche methoden die onder meer gebruik 

maken van de overlap tussen de verschillende vindplaat-

sen werden 53 mensen bijgeschat. Het totaal geschat aan-

tal volwassen feitelijk daklozen in Leiden komt hiermee op 

304 personen, met een 95% betrouwbaarheidsinterval van 

276-333 personen.   

Kenmerken Leidse daklozen  

Ruim vier van de vijf Leidse daklozen is man. Opvallend is 

het grote aandeel jongeren onder de 27 (38%). Maar liefst 

een van de vijf daklozen (21%) is tussen de 18 en 23 jaar
3
. 

Dit wordt veroorzaakt doordat de briefadressen van de 

Binnenvest in 2015 voor het eerst als vindplaats zijn ge-

bruikt en hier relaKef veel jongeren gebruik van maken. 

Slechts weinig jongeren maken gebruik van de nachtop-

vang in de Nieuwe Energie.  

In dit onderzoek zijn geen zwerfjongeren onder de 18 jaar 

geteld, dit komt door het type voorzieningen waarop de 

omvangschatting is gebaseerd. Landelijk en door de ge-

meente Leiden wordt erkend dat zwerfjongeren in beleid 

vaak tussen wal en schip vallen, omdat zij zorg en aan-

dacht nodig hebben op het grensvlak van jeugdzorg en 

maatschappelijke opvang
4,5,9,10

. Uit de gesprekken vooraf-

gaand aan dit onderzoek blijkt dat ook hulpverleners in de 

regio Holland Rijnland deze problematiek herkennen.  

Jongerenwerker in Leiden: 

‘De jongeren die 18+ worden en een gezinsvoogd heb-

ben zijn een vergeten doelgroep. Er is geen nazorg 

voor zwakbegaafden. Vooral jongeren die in een in-

stelling hebben gezeten geven het op als ze 18 zijn. 

Dan moet je leven nog beginnen, maar zij geven het al 

helemaal op!’  

B. Door overlap tussen vindplaatsen tellen de aantallen per vindplaats niet op tot het totaal aantal getelde daklozen. 
C. Totaal aantal inclusief de feitelijk daklozen die de maaltijd-uitdeel-locaties bezochten. Deze groep is niet apart in de tabel weergegeven, omdat het een klein aantal betreft 

van 12 mensen, waarvan er 5 geen vragen wilden beantwoorden. 
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Laatste woonplaats 

De laatste woonplaats waar daklozen ston-

den ingeschreven is in ruim de helft van de 

gevallen Leiden. Dit is mede verklaarbaar 

doordat Leiden als enige gemeente in de 

regio Holland Rijnland nachtopvang biedt 

en doordat Leiden lange tijd - naast Alphen 

aan den Rijn - als enige de mogelijkheid 

bood van een briefadres. Omdat ‘laatste 

episode van dakloosheid’ is nagevraagd zal 

Leiden vaker als laatste woonplaats worden 

aangegeven dan wanneer wordt nage-

vraagd waar iemand woonde toen hij voor 

het eerst dakloos werd.  

Hoe lang dakloos 

Het grootste deel (55%) van de daklozen is meer dan een 

half jaar geleden (weer) dakloos; twee van de vijf zijn een 

half jaar of korter dakloos. Omdat alleen de ‘laatste epi-

sode van dakloosheid’ is nagevraagd zal de duur van dak-

loosheid door deze manier van navragen korter zijn dan 

wanneer gevraagd wordt hoe lang iemand dakloos is 

sinds de eerste episode van dakloosheid.  

Omvangschattingen in de tijd 

In figuur 1 zijn de omvangschattingen met betrouwbaar-

heidsintervallen tussen 2005 en 2015 weergegeven. Dak-

lozen zijn als populatie lastig te onderzoeken en omstan-

digheden en geschikte vindplaatsen wisselen. De om-

vangschattingen kunnen dan ook niet allemaal onderling 

worden vergeleken, vandaar dat geen doorgetrokken 

lijnen zijn weergegeven tussen de omvangschattingen. In 

het jaar 2015 ligt de omvangschatting op 304, met een 

marge tussen de 276 en 333. 

Voorafgaand aan een omvangschatting wordt door de 

onderzoeker bepaald welke vindplaatsen en methode op 

dat moment het beste kunnen worden gebruikt. In 2009, 

2011 en 2013 zijn dezelfde methode en vindplaatsen ge-

bruikt
11

; deze schattingen hebben in figuur 1 dezelfde 

kleur. In deze factsheet is aangegeven op welke punten 

de omvangschatting in 2015 verschilt van voorgaande 

jaren. 

Omstandigheden tijdens de telperiode 

Toelatingsbeleid nachtopvang 

Stichting de Binnenvest heeft haar toelatingsbeleid voor 

de nachtopvang de afgelopen jaren verschillende malen 

gewijzigd in opdracht van centrumgemeente Leiden. Dit 

varieerde van maximaal 40 tot ongelimiteerd, waarbij wel 

de instroomvoorwaarden volgens de regels van de lande-

lijke toegankelijkheid
3
 golden. Tijdens de telperiode voor 

deze omvangschatting gold een limiet van 50 personen 

(+9 personen in de doorstroomkamers). Degenen die in 

de telperiode naar de nachtopvang kwamen, maar wer-

den uitgeloot, zijn wel meegeteld, maar waarschijnlijk 

kwamen er minder daklozen naar de opvang wanneer de 

kans om ingeloot te worden als te klein werd ingeschat. 

Vlak na de telperiode, in december 2015, werd een twee-

de nachtopvanglocatie geopend en is de winterkoudere-

geling verruimd. Dit houdt in dat de loting is afgeschaft 

en alle rechthebbenden vanaf 18 jaar terecht kunnen bij 

de nachtopvang. Wanneer (tijdelijk) geen limiet wordt 

gesteld aan de nachtopvang in de Nieuwe Energie verblij-

ven hier zo’n 80-100 daklozen per nacht
16,17

. 

Uitdeellocaties maaltijden 

De plekken waar maaltijden worden uitgedeeld door vrijwil-

ligers zijn toegankelijk voor iedereen. De opkomst tijdens onze 

telperiode van twee weken was lager dan verwacht op basis 

van de gesprekken met de vrijwilligers voorafgaand aan de 

telperiode. Mogelijke oorzaken voor deze teleurstellende op-

komst: 

• Waarschijnlijk kennen niet alle daklozen de mogelijkheden  

en tijden voor de gratis uitgedeelde maaltijden. Tijden, da-

gen en locaties wisselen en worden alleen mondeling door-

gegeven.  

• Een van de uitdeellocaties ligt vrij ver van het centrum van 

Leiden.  

• Tijdens het tellen werd duidelijk dat onze onderzoeksperio-

de net na de uitbetalingsdag van de WWB-uitkering (Wet 

werk en bijstand) voor dak- en thuislozen viel; de vrijwil-

ligers geven aan dat dit invloed heeft op de opkomst bij de 

uitgedeelde maaltijden.  

• Het weer was vrijwel elke avond van de telperiode erg 

slecht, met veel regen. 

• De week voorafgaand aan de telperiode hebben we een 

voorobservatie gedaan op een maaltijd-uitdeel-locatie. Een 

groep daklozen, die bekend staat als zorgmijdend, herkende 

een collega-teller als hulpverlener en was hier duidelijk niet 

blij mee. Ze zijn in de telperiode niet meer langs gekomen 

en niet meegenomen in de omvangschatting. 

Voorzieningenniveau centrumgemeenten 

Verschillen tussen gemeenten met betrekking tot het aantal 

daklozen kunnen deels worden verklaard door het historisch 

gegroeide voorzieningenniveau voor dak- en thuislozen van 

een gemeente (in de zin dat centrumgemeenten verhoudings-

gewijs meer daklozen aantrekt dan niet centrumgemeen-

ten).
15 

 

 Figuur 1 Omvangscha9ngen Leidse daklozen 2005-2015 
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Conclusies 
Dit onderzoek geeft een beeld van daklozen in Leiden. Er 

zijn verschillende (sub)groepen daklozen, die elkaar kunnen 

overlappen: 
 

• Rechthebbend of niet-rechthebbend 

• Feitelijk of residentieel 

• Buitenslapers en marginaal gehuisvesten 

• Adreshoppers 

• Zwerfjongeren 

• Economisch daklozen 

• Daklozen met OGGZ problematiek  

 

Door de keuze van de vindplaatsen en vanwege de lage 

opkomst tijdens de telperiode bij de maaltijd-uitdeel-

locaties omvat de omvangschatting in 2015 in Leiden vrij-

wel uitsluitend rechthebbende volwassen feitelijk daklozen.   
 

Er zijn eind 2015 naar schatting tussen de 276 en 333 recht-

hebbende volwassen feitelijk daklozen in Leiden. Het gaat 

om zowel buitenslapers en marginaal gehuisveste daklozen 

als om adreshoppers. Zwerfjongeren vanaf 18 jaar  en eco-

nomisch daklozen zijn meegenomen, evenals de 

‘traditionele’ subgroep daklozen met OGGZ problematiek. 

Met de gegevens die zijn verzameld in deze omvangschat-

ting is het niet mogelijk om de omvang van de subgroepen 

te schatten, daarvoor is nader onderzoek nodig.  
 

Het grootste deel van de daklozen in Leiden is man. De ge-

middelde leeftijd is lager dan bij voorgaande omvangschat-

tingen. Dit kan worden verklaard doordat zwerfjongeren 

meestal geen gebruik maken van de voorzieningen die als 

vindplaats worden gebruikt (nachtopvang, maaltijd-uitdeel-

locatie), maar vaak wel van een briefadres. Briefadressen 

zijn in 2015 voor het eerst als vindplaats van daklozen mee-

genomen. De meeste daklozen in Leiden zijn langer dan 

een half jaar dakloos. Dit hangt mogelijk samen met de 

beperkte beschikbaarheid van (goedkope) woningen in de 

regio. 

Aanbevelingen 
Naast informatie over het aantal rechthebbende volwas-

sen feitelijk daklozen in Leiden heeft dit onderzoek via 

gesprekken met hulpverleners en via literatuur over on-

derzoek naar daklozen in Nederland ook een beeld opge-

leverd van de problematiek die schuil gaat achter deze 

populatie. Dit levert de volgende aanbevelingen op: 

• Zorg voor ondersteuning van jongeren die uit de jeugd-

zorg komen en neem hierbij niet de kalenderleeftijd als 

uitgangspunt, maar de mogelijkheden en beperkingen 

die de jongere heeft. 

• Realiseer opvang voor daklozen die niet verslaafd zijn, 

dit wordt door hulpverleners en een deel van de daklo-

zen gemist in Holland Rijnland.  

• De doorstroming uit de maatschappelijke opvang naar 

woningen is al jaren een heikel punt in Holland Rijn-

land. Wellicht kan opvang in de regio hierin verbete-

ring brengen. 

• Biedt professionele hulpverleners mogelijkheden om 

van de regels af te wijken. Vrijwillige hulpverleners 

verwachten dat meer handelingsvrijheid van professio-

nele hulpverleners de druk op vrijwilligersvangnetten 

zal verlichten. De Von Münchhausenbeweging
20

  wordt 

als goed voorbeeld genoemd. 

• Screen daklozen op een (licht) verstandelijke beper-

king. Uit een recent cohortonderzoek onder daklozen 

in  Nederland blijkt dat maar liefst 29,5% vermoedelijk 

een (licht) verstandelijke beperking heeft
8
.  

• Geef langdurige ondersteuning indien nodig, ook bij 

stabiele huisvesting.   

• Maak schuldhulpverlening toegankelijker en op maat 

voor daklozen. Uit een studie in de vier grootste ge-

meenten blijkt dat bij 80% van de daklozen de schuld 

na 2,5 jaar nog steeds onverminderd hoog is.
7,8
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Cliëntenraad daklozenopvang: 

‘De Nieuwe Energie is de enige nachtopvangplek in    

Holland Rijnland. Er is geen opvang voor mensen 

zonder verslaving etc. die puur om financiële rede-

nen op straat komen te staan. Dan wil je niet bij de 

Nieuwe Energie terecht komen.’ 

Jongerenwerkers in Leiden: 

‘Doorstroming op de woningmarkt is vrijwel nihil, al-

leen voor studenten is het mogelijk om een kamer te 

krijgen.’ 
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1. Aanleiding, doelstelling en aanpak 

1.1 Aanleiding  

De taken van gemeenten in het sociaal domein zijn sinds 1 januari 2015 uitgebreid. Onder meer 

Beschermd Wonen is een gemeentelijke taak geworden. De verantwoordelijkheid voor deze vorm 

van ondersteuning ligt bij de centrumgemeenten die ook Maatschappelijke Opvang uitvoeren.  

 

Voor de gemeenten in Holland Rijnland was dit aanleiding om te komen tot een gezamenlijke 

visie op de toekomstige uitvoering van de zorg en ondersteuning in de regio. De regio heeft 

hiertoe eind 2016 het beleidskader Maatschappelijke Zorg1 vastgesteld met hierin de 

belangrijkste ontwikkelopgaven waar de komende jaren zowel lokaal als (sub-) regionaal 

aandacht voor moet zijn: 

• ontwikkeling van vroegsignalering en preventie en het opbouwen van lokale kennis van 

complexe (ggz)problematiek;  

• vergroten van draagvlak voor een inclusieve samenleving;  

• afbouwen van verantwoordelijkheden van de centrumgemeente en ontwikkeling nieuwe 

financieringssystematiek;  

• regionale opgave huisvesting: realiseren van meer betaalbare woningen voor doorstroom, 

een breed arsenaal aan woonvarianten (volume en variatie) en afbouw van regionale 

voorzieningen;  

• innoveren van de huidige ondersteuning en opvang;  

• samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars.  

 

De regio stelt hiervoor een uitvoeringsprogramma op, waarvoor het van belang is dat er meer 

inzicht komt in de doelgroepen Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang als onderdeel van 

de Maatschappelijke Zorg.  

 

 

1.2 Doelstelling onderzoek 

Op verzoek van gemeente Leiden, als centrumgemeente voor Beschermd Wonen en 

Maatschappelijke Opvang voor de regio Holland Rijnland, deed bureau HHM daarom een 

inventariserend onderzoek naar deze twee vormen van ondersteuning, zowel kwantitatief als 

kwalitatief. Centrale vragen daarbij waren: 

a) Wat is het huidige aanbod? Welke relevante subgroepen zijn er? Hoeveel mensen maken hier 

gebruik van? 

b) Welk percentage blijft in de toekomst aangewezen op intramuraal wonen?  

c) Wat hebben mensen nodig die doorstromen naar extramurale zorg na Beschermd Wonen en 

Maatschappelijk Opvang? Hoe is dit te verwezenlijken (rekening houdend met de 

ondersteunings- en woonbehoefte)? Daarbij was behoefte aan aandacht voor de 

huisvestingsopgave voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. 

 

De vrouwenopvang/aanpak huiselijk geweld vallen buiten de scope van de inventarisatie.  

 

 

 

 

                                                   
1 Maatschappelijke zorg is een overkoepelend begrip voor Maatschappelijke Opvang, vrouwenopvang/ aanpak 

huiselijk geweld, verslavingszorg, OGGZ en Beschermd wonen. Het doel van Maatschappelijke zorg is het voorkomen 

en verminderen van sociale uitsluiting van mensen met zware, vaak meervoudige problematiek en het ondersteunen 

en bevorderen van herstel van (psychisch) kwetsbare mensen.   
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1.3 Aanpak 

Het uitvoeren van deze inventarisatie hebben we als volgt gedaan: 

• We hebben de bij de centrumgemeente Leiden beschikbare data verzameld en geanalyseerd. 

Het betrof onder andere informatie over het aantal indicaties voor Beschermd Wonen en 

Maatschappelijke Opvang per gemeente en de instroom van nieuwe cliënten over 2016 per 

gemeente. 

• We zijn in gesprek gegaan met een aantal aanbieders2. In overleg met de centrumgemeente 

hebben we een selectie gemaakt. Een overzicht van de geïnterviewde aanbieders staat in 

bijlage 1. Deze aanbieders vertegenwoordigen ongeveer 90% van de doelgroep van 

Beschermd Wonen en Opvang in de regio. Doel van de gesprekken was om het huidige aanbod 

en de doelgroep in kaart te brengen alsmede knelpunten en oplossingen voor door- en 

uitstroom. Daarbij hebben wij ons gefocust op aanbieders van Zorg in Natura. PGB-

aanbieders zijn niet rechtstreeks betrokken bij dit onderzoek3.  

• Een eerste beeld van de resultaten is teruggekoppeld in een bijeenkomst met aanbieders en 

vertegenwoordigers van de gemeenten op 29 juni 2017. Daarbij ging het met name om 

knelpunten en mogelijke oplossingen in de door- en uitstroom. De reacties tijdens deze 

bijeenkomst zijn door ons verwerkt. 

• Daarnaast hebben we de uitkomsten getoetst bij de corporatie die de regie voert over de 

huidige contingent regeling4.  

 

Als onderzoekers hebben wij tijdens deze interviews de betrokkenheid en openheid van de 

aanbieders en andere betrokkenen als zeer positief ervaren. Dankzij hen hebben we een goed 

beeld gekregen van de doelgroepen Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang in de regio 

Holland Rijnland.  

 

De resultaten van deze aanpak staan beschreven in voorliggende rapportage en zijn voorzien van 

conclusies en aanbevelingen.  

 

 

  

                                                   
2 Voor meer centrumgemeenten hebben wij onderzoek gedaan naar mogelijkheden van door- en uitstroom in 

Beschermd Wonen en Opvang. De behoefte aan meer inzicht hierin speelt vrijwel overal, terwijl de benodigde 

informatie niet zonder meer uit systemen is te halen. Bij aanbieders is deze informatie vaak wel bekend maar (nog) 

niet op de gewenste wijze te ontsluiten. In de publicatie Zicht op Uitstroom 

(https://www.platform31.nl/publicaties/zicht-op-uitstroom) beschrijven wij een aanpak die goed kan werken en die 

ook hier is toegepast. Het gesprek maakt nadrukkelijk onderdeel uit van de aanpak. Het levert gemeenten de 

materiedeskundigheid bij gemeenten die noodzakelijk om de informatie uit het veld te kunnen duiden en te 

interpreteren. 
3 Bij ‘zorg in natura’ wordt de zorg ingekocht door de centrumgemeente; bij PGB kopen cliënten dan wel hun 

vertegenwoordigers zelf hun zorg zelf bij instellingen in. Het aanbod aan PGB-aanbieders is erg divers. Daarnaast zijn 

de aantallen cliënten per PGB-aanbieder erg klein. Daarom is in overleg met de centrumgemeente afgesproken PGB-

aanbieders niet mee te nemen. 
4 Een beschrijving van de contingent regeling is toegevoegd in bijlage 7. 

https://www.platform31.nl/publicaties/zicht-op-uitstroom
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1.4 Context 

Voorafgaand aan de resultaten van het onderzoek beschrijven we de context van het Beschermd 

Wonen en de Maatschappelijke Opvang. 

 

Definities 

Beschermd Wonen is, volgens definitie van de Wmo 2015: Wonen in een accommodatie van een 

instelling5 met daarbij behorende toezicht en begeleiding, gericht op het bevorderen van 

zelfredzaamheid en participatie, het psychisch en psychosociaal functioneren, stabilisatie van 

een psychiatrisch ziektebeeld, het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast of 

het afwenden van gevaar voor de cliënt of anderen, bestemd voor personen met psychische of 

psychosociale problemen6, die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de 

samenleving. 

 

Bij opvang gaat het, eveneens volgens de definitie van de Wmo 2015, om: onderdak en 

begeleiding voor personen die de thuissituatie hebben verlaten, al dan niet in verband met 

risico’s voor hun veiligheid als gevolg van huiselijk geweld, en niet in staat zijn zich op eigen 

kracht te handhaven in de samenleving; 

 

Traditioneel werd onderscheid gemaakt tussen maatschappelijke- en vrouwenopvang (/aanpak 

huiselijk geweld). De wet laat dit onderscheid los. In dit onderzoek is de vrouwenopvang buiten 

beschouwing gebleven en daarom wordt hier de term ‘maatschappelijke opvang’ gebruikt. 

 

Doelgroepen 

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

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

praktijk is een grote diversiteit aan subdoelgroepen te onderscheiden qua herkomst en 

doelgroepen/diagnose. Er zijn mensen met een (al dan niet langdurig) verleden in een kliniek 

voor geestelijke gezondheidszorg. Jongvolwassenen die uit een instelling voor jeugdzorg of 

vanuit een thuissituatie komen, maar de stap naar zelfstandig wonen niet (direct) kunnen 

maken. Mensen vanaf de straat / met een achtergrond in de maatschappelijke opvang. Er zijn 

mensen waarbij het accent ligt op de psychiatrische diagnose (autisme spectrum stoornis, 

schizofrenie et cetera) en mensen waarbij verslaving meer op de voorgrond staat, et cetera. 

 

Bij (maatschappelijke) opvang gaat het om personen die de thuissituatie hebben verlaten, veelal 

als gevolg van huisuitzettingen door schulden, overlast of anderszins. Onderliggend is meestal 

psychosociale problematiek en soms ook psychiatrische problematiek, het kan ook gaan om 

                                                   
5 De wet definieert niet wat ‘wonen in accommodatie van een instelling’ inhoudt. In de Memorie van Toelichting is 

vermeld: “Voor het bieden van beschermd wonen kan aanleiding bestaan indien iemand er niet in slaagt om zelfstandig 

te wonen zonder de directe nabijheid van 24 uur per dag toezicht of ondersteuning. Een deel van de populatie zal, op 

termijn, in staat zijn een min of meer regulier leven op te bouwen, maar een ander deel zal levenslang afhankelijk zijn 

van de begeleiding en soms ook medicatie.” (zie MvT, p. 34.) 
6 Psychosociale problemen: Wat psychosociale problemen zijn is niet gedefinieerd in de Wmo. Tot en met 2008 kon op 

grond van de grondslag “psychosociaal” toegang worden verkregen tot ondersteunende begeleiding of persoonlijke 

verzorging onder de AWBZ. Daarom is gekeken naar de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2008: “De oorzaak van een 

psychosociaal probleem ligt over het algemeen binnen één of meerdere van de andere grondslagen.  Een indicatie met 

als grondslag Psychosociaal probleem is aan de orde:  

1. Wanneer er sprake is van ernstige beperkingen in de sociale redzaamheid en er nog geen duidelijkheid is over de 

aanwezigheid van één of meerdere van de overige grondslagen. (..)  

2. Wanneer er sprake is van een ernstige (psychische) ontwrichting van de cliëntsituatie in relatie tot zijn sociale 

omgeving en deze ontwrichting kan leiden tot ernstige participatieproblemen voor deze cliëntsituatie. De beperkingen 

moeten ernstig zijn en zich afspelen met name op het terrein van de zelfredzaamheid. (..) 
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mensen die als gevolg van de economische crisis hun huis zijn kwijt geraakt. Soms blijkt 

gedurende de periode van opvang dat er zodanige psychosociale dan wel psychiatrische 

problematiek aan de orde is, dat vervolgstap Beschermd Wonen noodzakelijk is. Hiermee is enige 

overlap in doelgroepen tussen Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang.  

 

Relevante ontwikkelingen 

Toekomst Beschermd Wonen en Opvang  

Het VNG-bestuur heeft eind 2015 de Toekomstvisie Beschermd Wonen (commissie Dannenberg) 

vastgesteld. Deze visie houdt in dat mensen met psychiatrische en sociaal-maatschappelijke 

problemen vaker zelfstandig thuis kunnen wonen als er adequate ondersteuning thuis 

beschikbaar is. Dit betekent dat er de komende jaren een afbouw zal plaats (kunnen) vinden van 

de intramurale plekken voor Beschermd Wonen en er meer moet worden gedaan om mensen 

(beschermd) thuis te kunnen laten wonen. Ook betekent het meer spreiding van het aanbod van 

centrumgemeente naar regiogemeenten. 

 

Nieuw verdeelmodel Beschermd Wonen en Opvang 

Voortvloeiend hieruit zal er komende jaren een overdracht van (taken en) middelen plaatsvinden 

van de centrumgemeente naar de regiogemeenten. Daarmee ligt de verantwoordelijkheid voor 

deze mensen primair lokaal in plaats van regionaal. Mogelijk kunnen zij gebruik maken van 

dezelfde (algemene of maatwerk-) ondersteuning als andere inwoners.  

 

Overheveling deel van de doelgroep Beschermd Wonen naar Wlz? 

Met de komst van de nieuwe Wmo is er sinds 2015 ook een nieuw wettelijk kader voor de 

langdurige zorg, namelijk de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze is bedoeld voor mensen met 

blijvende behoefte aan permanent toezicht en/of 24 uur zorg in de nabijheid als gevolg van 

bijvoorbeeld een somatische ziekte of een verstandelijke beperking.  

 

Een psychiatrisch ziektebeeld geeft geen toegang tot zorg onder deze wet. Vanaf de start van 

deze wet heeft dit tot discussie geleid voor een deel van de doelgroep die nu beschermd woont. 

Er zijn namelijk verschillende mensen in Beschermd Wonen waarvan wordt ingeschat dat zij 

weliswaar niet de “juiste” grondslag hebben, maar wel blijvend zijn aangewezen op toezicht en 

verblijf. 

 

Het Zorginstituut7 heeft hierover al in 2015 een advies opgesteld: “Het (..) adviseert om mensen 

met een psychische stoornis, die door een combinatie met andere aandoeningen, beperkingen of 

handicaps blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht en/of 24 zorg nabij, toegang tot de 

Wlz te bieden. Dit in tegenstelling tot diegenen die langdurig, maar niet blijvend, zijn 

aangewezen op permanent toezicht of 24 uur zorg nabij.”  

 

Besluitvorming hierover wacht op het nieuwe kabinet. Voor gemeenten betekent dit vooralsnog 

onduidelijkheid over de toekomstige omvang van de doelgroep in Beschermd Wonen8. 

                                                   
7 https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/rapport/2015/12/16/advies-over-toegang-tot-de-wlz-voor-

mensen-met-een-psychische-stoornis 
8 Zie ook het onderzoek ‘,GGZ-cliënten in de Wlz. Inschatting omvang indien grondslag psychische stoornis wordt 

toegevoegd aan de Wlz’ van ons bureau. 

https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/rapport/2015/12/16/advies-over-toegang-tot-de-wlz-voor-mensen-met-een-psychische-stoornis
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/rapport/2015/12/16/advies-over-toegang-tot-de-wlz-voor-mensen-met-een-psychische-stoornis
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2. De inrichting van de vraag en het aanbod 

In dit hoofdstuk geven we de resultaten weer van de analyse van de gegevens van de centrum-

gemeente en van de gegevensverzameling onder de aanbieders (zowel Beschermd Wonen en 

Maatschappelijke Opvang). In paragraaf 2.1 staan de resultaten over Beschermd Wonen en in 

paragraaf 2.2. de resultaten over de Maatschappelijke Opvang.  

 

 

2.1 Beschermd Wonen 

Uitkomsten analyse gegevens centrumgemeente 

 

Overall beeld 

Zoals in hoofdstuk 1 is aangegeven, is de verantwoordelijkheid voor Beschermd Wonen op dit 

moment belegd bij de centrumgemeente Leiden voor de gehele regio Holland Rijnland. In totaal 

14 gemeenten maken onderdeel uit van de regio. Het informatiesysteem van de 

centrumgemeente Leiden bevat onder meer informatie over het aantal indicaties voor 

Beschermd Wonen, de wachtlijst voor Beschermd Wonen en waar cliënten Beschermd Wonen nu 

woonachtig zijn.  

 

In totaal zijn er 655 cliënten bekend met een indicatie voor Beschermd Wonen. Cliënten kunnen 

de zorg afnemen in natura of met een persoonsgebonden budget. Een aantal cliënten heeft nog 

geen plaats en staat op een wachtlijst. De verdeling is als volgt: 

 

Aard indicaties Omvang 

Zorg in natura 465 

Persoonsgebonden budget9 77 

Wachtlijst 11110 

Onbekend 2 

Totaal 655 

Tabel 1: Aard en omvang indicaties voor Beschermd Wonen (peildatum 31 december 2016). 

 

Beeld van de mate van spreiding  

In de komende jaren wordt de verantwoordelijkheid voor het Beschermd Wonen belegd bij alle 

gemeenten. Dat roept de vraag op in hoeverre cliënten en voorzieningen in Holland Rijnland zijn 

gespreid over de regio (zie eveneens hoofdstuk 1).  

 

Onderstaande tabel laat zien eerst zien hoe de bevolking is verdeeld over de regio. De grootste 

gemeente qua inwoneraantal is Leiden met in totaal 22% van de bevolking van de regio, direct 

gevolgd door Alphen aan de Rijn met 20%. De kleinste gemeente is Zoeterwoude met 1% van de 

bevolking in de regio.  

  

                                                   
9 De wijze waarop het PGB georganiseerd is in de centrumgemeente Leiden is toegevoegd in bijlage 8. 
10 Er is in het kader van deze inventarisatie geen onderzoek gedaan naar wachtlijsten. Separaat heeft de 

centrumgemeente dit wel gedaan. Zie hiervoor bijlage 9. 
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Gemeente Aantal inwoners Percentage bevolking t.o.v. totaal 

Alphen aan den Rijn 107.960 20% 

Hillegom 21.089 4% 

Kaag en Braassem 26.108 5% 

Katwijk 64.239 12% 

Leiden 122.561 22% 

Leiderdorp 26.968 5% 

Lisse 22.606 4% 

Nieuwkoop 27.433 5% 

Noordwijk 25.760 5% 

Noordwijkerhout 16.140 3% 

Oegstgeest 23.209 4% 

Teylingen 36.013 7% 

Voorschoten 25.211 5% 

Zoeterwoude 8.119 1% 

Totaal 553.416 100% 

Tabel 2: Aantal inwoners per gemeente en verdeling in de regio (CBS-Statline, 2016) 

 

Gemeenten van herkomst 

Van de 295 cliënten die zich in 2016 hebben gemeld voor een plek in het Beschermd Wonen is 

bekend wat hun gemeente van herkomst is. Zie hiervoor de volgende grafiek. In totaal 280 van 

de 295 cliënten stromen in vanuit een gemeente binnen de regio Holland-Rijnland. Het aandeel 

mensen uit Leiden bedraagt hierbinnen 33%; vanuit Alphen gaat het om 19%. Slechts 15 cliënten 

stromen in van buiten de regio.  

 

 
Grafiek 1: Herkomstgemeente van cliënten die zich in 2016 hebben gemeld voor BW 11.  

                                                   
11 Het betreft hier alle cliënten die aankloppen bij toegang BW. Niet alle contacten leiden tot een indicatie. Soms 

gaat het om herindicaties. 
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Gemeenten waar cliënten wonen 

Daarnaast is bekend waar de huidige mensen in het Beschermd Wonen in de regio op dit moment 

wonen (en daarmee waar de voorzieningen zijn geconcentreerd). Hier wordt zichtbaar dat 

cliënten hoofdzakelijk in Leiden wonen (daar zit 42% van het aantal plekken).  

 

 
Grafiek 2: Het feitelijk aantal BW-cliënten per gemeente. 

 

Samenvatting 

In onderstaande tabel zijn bovenstaande gegevens samengevat. De tabel laat zien dat met name 

Leiden en Noordwijkerhout geen evenredige verdeling kennen voor wat betreft instroom en 

voorzieningen gerelateerd aan de bevolking. Dit geldt ook voor Katwijk en een aantal kleinere 

gemeenten in de regio.  

 

Gemeente Aandeel bevolking 

in totaal regio 

Aandeel herkomst meldingen 

voor BW in 2016 

Aandeel plekken 

/cliënten BW  

Alphen aan den Rijn 20% 19% 17% 

Hillegom 4% 3% 3% 

Kaag en Braassem 5% 2% 2% 

Katwijk 12% 6% 6% 

Leiden 22% 33% 42% 

Leiderdorp 5% 2% 2% 

Lisse 4% 2% 1% 

Nieuwkoop 5% 4% 2% 

Noordwijk 5% 5% 5% 

Noordwijkerhout 3% 6% 11% 

Oegstgeest 4% 9% 5% 

Teylingen 7% 5% 3% 

Voorschoten 5% 2% 1% 

Zoeterwoude 1% 0% 0% 

Totaal 100% 100% 100% 

Tabel 3: Samenvatting verdeling inwoners en cliënten BW over de regio. 
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Kwantitatieve uitkomsten interviews aanbieders  

Informatie over aanbod en locaties 

Naast de analyse van de gegevens van de centrumgemeente verzamelden we aanvullende 

informatie bij de aanbieders. De betrokken aanbieders vertegenwoordigen circa 90% van het 

totale aanbod in natura. 

 

Per aanbieder hebben we gevraagd welke locaties zij hebben in welke gemeente, wat het aantal 

plaatsen is en van welk type locatie sprake is. Bij het type gaat het globaal om de volgende 

indeling: 

• Type 1: Wonen met 24 uur toezicht dan wel zorg in de nabijheid; vaak gaat het dan om 

wonen op een instellingsterrein dan wel het meer klassiek intramurale beschermd wonen.  

• Type 2: Wonen met 24 uur zorg in de nabijheid dan wel zorg op afroep; hier is dan vaak 

overdag begeleiding en ’s nachts sprake van oproepbaarheid van begeleiding; vaak gaat het 

dan om wonen in kleinere eenheden in de wijk, meer vanuit het ambulante perspectief. 

 

Dit onderscheid is niet altijd hard maar geeft wel een aanvullend beeld in het licht van de 

toekomstige opgave. Zie voor een uitgebreide toelichting en redenen voor het voorkomen van 

verschillende varianten ook bijlage 2. Zie voor een omschrijving van het aanbod per aanbieder, 

bijlage 4. 

 

Gemeente Totaal aantal plaatsen BW Waarvan type 1 Waarvan type 2 

Alphen aan den Rijn 71 0 71 

Hillegom 8 0 8 

Kaag en Braassem 0 0 0 

Katwijk 24 12 12 

Leiden 200 120 80 

Leiderdorp 0 0 0 

Lisse 0 0 0 

Nieuwkoop 0 0 0 

Noordwijkerhout 89 85 4 

Noordwijk 7 7 0 

Oegstgeest 17 9 8 

Teylingen 5 0 5 

Voorschoten 1 0 1 

Zoeterwoude 0 0 0 

Onbekend 11 11 0 

Totaal 43312 244 189 

Tabel 4: Beschermd Wonen plaatsen per gemeente naar type op basis van inventarisatie aanbieders. 

 

 

                                                   
12 Het gaat hier om plaatsen in natura en niet om cliënten. Zie ook tabel 1 voor verklaring van het verschil met 655.  

433. Daarnaast zijn niet alle aanbieders in deze analyse betrokken. 
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De daadwerkelijke vormgeving van deze woonvormen verschilt. Verschillende varianten in de 

regio: 

• Geclusterde woonvorm met verschillende appartementen met een eigen voordeur en eigen 

voorzieningen. 

• Kleinschalige woonvorm met eigen kamers, maar gedeelde voorzieningen. 

• Geclusterde woonvorm van verschillen subvormen, waardoor onderlinge doorstroom mogelijk 

is. 

• Satellietwoningen, door een aanbieder in de regio ook wel NWM-woningen genoemd 

(Naastwonend Mentor Woning) 

 

In tabel 4 valt verder het volgende op: 

• In de regio is er een behoorlijk aandeel plaatsen zonder 24 uurs toezicht. De opgave in het 

licht van Dannenberg is om verder te ambulantiseren. De meer geambulantiseerde plekken 

kunnen mogelijk eenvoudig onderdeel vormen van een lokale infrastructuur. Bijlage 5 bevat 

een vergelijkbare tabel per aanbieder. 

• Een tweede opgave is het regionaal meer spreiden zodat mensen hun ondersteuning zoveel 

mogelijk ontvangen in hun woonplaats. De gegevens laten zien dat er relatief weinig spreiding 

is en dat er witte vlekken zijn in de regiogemeenten.  

 

 

2.2 Maatschappelijke Opvang 

Uitkomsten analyse gegevens centrumgemeente 

Ook van cliënten die gebruik maken van maatschappelijke opvang is bekend wat hun herkomst13 

is. Het betreft dan de mensen die gebruik maken van de dag- en nachtopvang. In 2016 meldden 

zich 385 mensen waarvan het merendeel afkomstig uit de gemeente Leiden. Tevens is een groot 

deel afkomstig van buiten de regio. 

 

 

Grafiek 3. Herkomstgemeente van cliënten die in 2016 instroomden in de MO14.  

 

  

                                                   
13 Het gaat om de laatst bekende inschrijving BPR voorafgaand aan binnenkomst. Dat hoeft niet altijd de gemeente van 

herkomst te zijn. 

14 In ’onbekend’ kunnen ook nog cliënten opgenomen zijn die als laatste inschrijving gemeente Leiden hadden. 
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Kwantitatieve uitkomsten interviews aanbieder 

Informatie over aanbod en locaties 

Naast de analyse van de gegevens van de centrumgemeente verzamelden we aanvullende 

informatie bij de aanbieder (de Maatschappelijke Opvang wordt alleen door de Binnenvest 

uitgevoerd). De Binnenvest biedt ook Beschermd Wonen. Dit aanbod is hiervoor al meegenomen.  

 

Tabel 5 (peildatum mei/juni 2017) laat zien dat de Maatschappelijke Opvang voornamelijk is 

geconcentreerd in Leiden. 

 

Gemeente Totaal aantal plaatsen  Omschrijving 

Locaties Opvang  

Alphen 2 • 2 gezinswoningen / crisisopvang 

Katwijk 1 • 1 gezinswoning / crisisopvang 

Leiden 

108 

• 13 gezinswoningen / crisisopvang15 

• 3 kamers in hotel  

• 73 plaatsen dagopvang/nachtopvang  

• 9 doorstroomkamers bij 

dagopvang/nachtopvang 

• 10 plekken voor jongerenopvang 

Leiderdorp 1 • 1 gezinswoning / crisisopvang 

Voorschoten 2 • 2 gezinswoningen / crisisopvang 

Totaal 114  

Overig – hybride woonvormen  

Katwijk 1 woning (idem)   

Leiden 5 woningen (3,5 plekken per woning)   

Tabel 5: Informatie per sub-locatie Maatschappelijke Opvang. 

 

 

 

 

                                                   
15 Gezinswoningen als één plek gerekend. 
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3. De doelgroep Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 

In dit hoofdstuk beschrijven we de belangrijkste kwalitatieve uitkomsten van de inventarisatie 

zoals die bij de aanbieders heeft plaatsgevonden. 

 

Hierbij gaan we in op de beschrijving van de doelgroep, mogelijkheden van uitstroom, ervaren 

knelpunten en tot slot oplossingen/adviezen richting de toekomst alsmede het gewenst type 

(woning)aanbod. 

 

 

3.1 Doelgroepen Beschermd Wonen en Opvang 

Er zijn duidelijke accentverschillen te herkennen in de doelgroepen die aanbieders in huis 

hebben. Dit verschil is er zowel tussen aanbieders als tussen diverse locaties bij aanbieders. 

Informatie hierover is relevant om eventuele verschillen in uitstroompotentieel te kunnen duiden 

en daarmee in het uitwerken van de Toekomstvisie. Na afronding van een verblijf in Beschermd 

Wonen is beoogd dat mensen uitstromen. Zie bijlage 3 voor een beschrijving van doelgroepen per 

aanbieder. 

 

 

3.2 Informatie over mogelijkheden van uitstroom Beschermd Wonen 

We hebben aanbieders gevraagd naar mogelijkheden van uitstroom gegeven de doelgroepen die 

ze in huis hebben.  

 

Aanbieders hanteren redelijk vergelijkbare beelden over wanneer cliënten gereed zijn om uit te 

stromen. Cliënten moeten de doelen van verblijf behaald hebben en relatief stabiel zijn (ook bij 

sociaal netwerk, inkomen en dagbesteding). Over het algemeen is ambulante nazorg (waaronder 

ggz-behandeling) nog nodig (frequentie en omvang variëren). Belangrijke aspecten die verder 

zijn genoemd: motivatie en geen gevaar meer vormen voor zichzelf of anderen.  

 

We vroegen de aanbieders naar de mogelijkheden die zij zien voor uitstroom. Per locatie is 

daarbij onderscheid gemaakt naar: uitstroom binnen een jaar, binnen drie jaar, binnen vijf jaar 

en langer dan vijf jaar of niet. In de volgende tabel is dit per aanbieder samengevat.  

 

De cijfers in onderstaande twee tabellen zijn gebaseerd op schattingen en waar mogelijk is 

eventueel aanvullend materiaal van de aanbieders gebruikt. Vervolgens is, op basis van wat is 

aangegeven over de uitstroom, berekend welk deel van de cliënten beroep zal doen op 

zelfstandige huisvesting.  

 

Tot slot is gevraagd welk deel van de cliënten direct zou kunnen uitstromen als er geen andere 

belemmeringen waren. Het gaat dan om cliënten die qua zorgvraag niet meer zijn aangewezen 

op het verblijf maar waar bijvoorbeeld het gebrek aan woningen er voor zorgt dat ze niet 

uitstromen.  

 

Bijlage 5 bevat dezelfde tabellen uitgesplitst per aanbieder. Deze bijlage bevat tevens meer 

gedetailleerde informatie en relevante toelichting op de schattingen (zie de voetnoten).  
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Aanbieder 
Aantal 

plaatsen 

Prognoses van uitstroom  

 

Beschermd Wonen < 1 jr < 3 jr < 5 jr >5 jr/niet 

Kwintes  10 20%  70%  0%  10% 

Prodeba 33 0%  100% 0% 0% 

Haardstee 19 0%  10% 10% 80% 

Rivierduinen 237 0% 20% 20% 60% 

Cardea  25 0%  100% 0% 0% 

Binnenvest BW 76 5%  40% 0% 55% 

Steenrots 15 0% 0% 65% 35% 

‘s Heerenloo 18  50%  50% 

TOTAAL 433 1% 35% 14% 50% 

Tabel 6. Prognoses – inzage in uitstroommogelijkheden Beschermd Wonen. Percentages zijn afgerond op 5%. 

 

 

Aanbieder Aantal plaatsen 

Prognose uitstroom per 

jaar naar zelfstandige 

woonruimte 

N direct gereed voor 

uitstroom naar 

zelfstandige 

woonruimte 

Kwintes  10 3 à 4 0 

Prodeba 33 6  3 

Haardstee 19 ± 2 0 

Rivierduinen 237 ± 30 0 

Cardea  25 ± 6 ± 2/3 

Binnenvest BW 76 20 incidenteel 

Steenrots 15 2 0 

‘s Heerenloo 18 1 à 3 0 

TOTAAL 433  ± 75 ± 5 tot 6 

Tabel 7. Prognoses – uitstroom naar zelfstandige woonruimte16 

 

Uit de tabellen blijkt onder andere het volgende: 

• Er is geen sprake van een gelijke uitstroom uit Beschermd Wonen per aanbieder. Niet 

iedereen stroomt door naar zelfstandige huisvesting (soms gaan mensen terug naar ouders 

bijvoorbeeld).  

• Kwintes, Prodeba en Cardea hebben een relatief grote groep mensen die na relatief korte 

tijd kunnen uitstromen. Haardstee, Rivierduinen, De Binnenvest en ’s Heerenloo hebben 

relatief een grote groep mensen bij wie uitstroom heel beperkt of niet mogelijk wordt 

geacht. Hiervoor zijn diverse redenen zoals de aard van de beperkingen of de geschiedenis in 

het Beschermd Wonen.  

• Op basis van de diverse schattingen verwachten we vanuit Beschermd Wonen 75 maal per 

jaar een beroep op zelfstandige woonruimte, waaronder kamers. 

                                                   
16 Zie relevante toelichting per aanbieder in de voetnoten in de bijlagen. 
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• Het komt beperkt voor dat mensen direct gereed zijn voor uitstroom. Dit duidt erop dat 

aanbieders er in slagen om degenen waarvan zij vinden dat uitstroom mogelijk is, ook 

daadwerkelijk uit te laten stromen.  

 

 

3.3 Informatie over mogelijkheden van uitstroom Maatschappelijke Opvang  

Net als voor Beschermd Wonen hebben we ook voor de Maatschappelijke Opvang gevraagd naar 

doelgroepen en de mogelijkheden voor uitstroom voor de verschillende vormen van Opvang. 

Vervolgens maakten we ook hier een prognose van de uitstroom per jaar en keken we hoeveel 

cliënten direct gereed zijn voor uitstroom naar zelfstandige woonruimte. Zie hiervoor de 

volgende tabel. 

 

 Aantal plaatsen 

Prognose 

uitstroom per jaar 

naar zelfstandige 

woonruimte 

N direct gereed 

voor uitstroom 

naar zelfstandige 

woonruimte 

Crisisopvang 19 woningen 
75 

 

speelt 
Hotel 3 appartementen 

Dag- en Nachtopvang (73) 
82 ± 180-220 

 

25% 
Doorstroom-kamers (9) 

Jongeren-opvang 6 plekken 12  

Totaal 110 ±270 -310 ± 20 

Tabel 8. Prognoses – inzage in uitstroommogelijkheden Opvang (vanwege grote aantallen uitgesplitst naar 

locaties; peildatum mei/juni 2017) 17 

 

Grofweg18 mogen we verwachten dat er vanuit de Opvang ongeveer 270 tot 310 maal beroep 

wordt gedaan op zelfstandige woonruimte. Dit aantal is lager dan het totaal aantal mensen dat 

zich meldt in de Opvang. Niet alle mensen stromen namelijk door naar zelfstandige woonruimte. 

Een deel stroomt uit naar Beschermd Wonen. Naar schatting geldt dit voor 10% van de doelgroep 

die uitstroomt uit de Dag- en Nachtopvang en de Doorstroomkamers. Daarnaast zijn er cliënten 

die niet uitstromen zoals beoogd, maar in- en uitstromen, in met name de Dag- en Nachtopvang 

(‘draaideurcliënten’). Zie hiervoor bijlage 5. 

 

Uitstroom vanuit de Crisisopvang vindt veelal plaats naar contingent woningen. Aangegeven 

wordt dat hier meer mensen zouden kunnen uitstromen zonder contingentwoning, indien er 

voldoende geschikte woningen zouden zijn. Ook vindt veel uitstroom plaats naar kamers. 

 

Het feit dat een redelijk deel direct is gereed voor uitstroom, kan duiden op tekort aan geschikte 

woonvormen. Kwalitatief is hierover aangegeven dat voor vrijwel voor de gehele doelgroep 

jongeren in de Opvang een tekort aan geschikte woonvormen/kamers leidt tot dakloosheid. Zie 

voor meer gedetailleerde informatie en relevante toelichting bijlage 5. 

  

                                                   
17 Zie relevante toelichtingen in de voetnoten in de bijlagen. 
18 Omdat het feitelijke aantal sterk wordt bepaald door het aantal plaatsen binnen de Opvang en de gemiddelde 

duur van verblijf in de Dag- en Nachtopvang moet hiervoor worden uitgegaan van een bandbreedte. 
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3.4 Knelpunten BW en MO ten aanzien van uitstroom 

We vroegen de aanbieders naar knelpunten die zij ervaren bij door- en uitstroom van cliënten 

naar zelfstandiger wonen. Samengevat gaat het om:  

 

Beschikbaarheid betaalbare huisvesting (buiten contingent regeling)  

Over het algemeen realiseren de (met name Beschermd Wonen-) aanbieders de gewenste 

uitstroom. Zij gebruiken daarbij de bestaande contingent regeling. Het vinden van een passende 

woning buiten de contingent regeling is lastig, zowel wat betreft de beschikbaarheid als de 

betaalbaarheid van de gewenste huisvesting. 

  

Keuzemogelijkheden binnen contingent regeling  

Aanbieders ervaren weinig mogelijkheden om specifieke locaties voor woningen of voorkeurs-

wijken aan te wijzen. Verschillende cliëntgroepen vragen om bepaalde locaties waarbij de 

directe omgeving van de woning en de nabijheid van voorzieningen van groot belang zijn voor het 

succesvol zelfstandiger wonen van deze cliënten (bijvoorbeeld een prikkelarme omgeving en/of 

in nabijheid van voorzieningen om eenzaamheid te voorkomen). 

  

Bij het plaatsen van cliënten binnen de contingent regeling speelt ook betaalbaarheid een rol, 

met name bij cliënten met schuldenproblematiek. De combinatie van psychiatrische 

problematiek en schulden is eerder regel dan uitzondering. Binnen de huidige contingent regeling 

vormt dit een probleem om cliënten daadwerkelijk door- en uit te laten stromen. 

  

Geschiktheid huisvesting 

Verschillend geclusterde tussenvoorzieningen ontbreken, met name zelfstandige huisvesting in 

een geclusterde/beschutte setting met ruimte voor sociale contacten, ontmoeting en gezamen-

lijkheid (bijvoorbeeld inpandig trefpunt). Dergelijke voorzieningen vergroten de mogelijkheden 

om cliënten door- en uit te laten stromen naar meer zelfstandigheid. Bij terugval biedt dit de 

mogelijkheid cliënten beter en effectiever te ondersteunen, zonder dat dit direct leidt tot een 

verhuizing. 

  

Lacunes in het zorgaanbod 

Verschillende aanbieders noemen het niet beschikbaar zijn van ggz-deskundigheid, het ontbreken 

van tussenvormen (naast het intramurale aanbod) en de mogelijkheid van het flexibel kunnen op- 

en afschalen. 

  

De overdracht naar lokale ondersteuning 

Daar waar aanbieders zelf betrokken kunnen blijven bij de ambulante (na)zorg vindt men de 

overdracht goed. De aanbieders vinden het aantal in te zetten uren en de tarieven laag. Dit 

ervaren zij niet als prikkel om uitstroom te bevorderen. In Alphen kunnen aanbieders niet altijd 

betrokken blijven bij de ambulante (na)zorg. 

  

Casussamenwerking verdient aandacht 

Bij een complexe casus blijft een cliënt vaak te lang op een plek die niet goed past. De 

gemeenten missen slagkracht bij een crisis als het gaat om zorg, waardoor soms opschaling via 

het veiligheidshuis plaatsvindt. De casusregie bij de zorgkant is in dit soort situaties niet 

duidelijk belegd.  
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Het ontbreekt aan goed zicht op wachtlijst 

In ons onderzoek is niet specifiek aandacht besteed aan de wachtlijsten voor Beschermd Wonen 

en Maatschappelijke Opvang. Tijdens de gesprekken is het wel als een ervaren knelpunt 

aangegeven. De centrumgemeente Leiden heeft onderzoek gedaan naar de wachtlijsten. Deze 

informatie is terug te vinden in bijlage 9. 

 

Naast onze inventarisatie onder de zorgaanbieders is recent de huidige contingent regeling 

geëvalueerd. De knelpunten die daar werden ervaren komen overeen met de knelpunten die 

tijdens dit onderzoek naar voren zijn gekomen. Een samenvatting van deze evaluatie hebben we 

opgenomen in bijlage 7. 

 

 

3.5 Oplossingen/adviezen toekomstige organisatie BW en MO 

De aanbieders noemen de volgende oplossingsrichtingen/adviezen: 

 

Investeer in ambulante infrastructuur 

Lichtere varianten in de lokale setting en meer mogelijkheden om flexibel op en af te schalen 

vragen om herijking van het bestaande aanbod in de regiogemeenten. Aanbieders kunnen hierin 

meer samenwerken (bijvoorbeeld ten aanzien van 24-uursbereikbaarheid of clustering van 

nachtzorg). 

  

Vergroot keuzemogelijkheden en flexibiliteit woonaanbod 

Er is behoefte aan een flexibel woonaanbod, meer keuze en mogelijkheden voor omklap (hierbij 

huurt eerst de zorgaanbieder en wordt het huurcontract na verloop van tijd ‘omgeklapt’ naar de 

cliënt). Veel cliënten willen liever niet verhuizen19. De gemeente kan een gesprek met 

corporaties faciliteren en leegstaande gebouwen tijdelijk benutten. 

Investeer in het ontwikkelen van locaties waar cliënten geclusterd, doch zelfstandig, wonen met 

voorzieningen gericht op ontmoeting, participatie en sociale interactie. Zie bijlage 6 voor de 

wensen ten aanzien van huisvesting bij uitstroom per aanbieder. 

   

Draagvlak in de maatschappij 

Meer focus op het creëren van draagvlak bij burgers (meer kennis en handvatten aanreiken en 

ook bereikbaar zijn voor vragen van burgers, zodat de zorgen van burgers afnemen). 

  

Integrale blik op wonen, inkomen, dagbesteding/participatie en zorg 

Er is behoefte aan aandacht voor de preventie van schulden, het sneller opstarten van 

uitkeringen of het in natura uitbetalen van uitkeringen. Centrum- en regiogemeenten moeten 

goed samenwerken binnen gemeentelijke domeinen (zodat aanbieders niet met iedere gemeente 

apart afspraken hoeven te maken en om conflicterende procedures te voorkomen). 

• Bijvoorbeeld bij de groep cliënten van 18-23 jarigen: zij moeten vaardigheden aanleren en 

kunnen daarna gaan werken. Zij komen echter niet in aanmerking voor een Wajong-

uitkering, omdat zij zich nog kunnen ontwikkelen. Hierdoor ontstaat een gat in hun inkomen. 

• Niet alle gemeenten hebben voldoende kennis over de verschillende vormen van Beschermd 

Wonen en de gevolgen hiervan voor de eigen bijdrage van de cliënt. 

• De gemeenten hebben een sturende rol in succes, doordat zij beslissingen kunnen nemen 

over bijvoorbeeld het inkomen van de cliënten. 

  

  

                                                   
19 Naar verwachting is dit beeld anders voor meer jongeren doelgroepen en cliënten die vanuit de Opvang komen. 
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Goed zicht op de doelgroepen 

Kijk op maat naar uitstroom. De percentages die landelijk circuleren zijn niet één-op-één te 

vertalen naar een enkele aanbieder: 

• Bij de VG-doelgroep hebben de cliënten met uitstroompotentieel een lager ZZP, dan de 

cliënten met minder uitstroompotentieel. Bij de overige cliënten hoeft dit niet zo te zijn. 

• Een deel van de cliënten stroomt mogelijk door naar de Wlz. 

• Nieuwe instromers stromen naar verwachting sneller uit dan de zittende cliënten. 

• Aanbieders en gemeenten kunnen gezamenlijk succesverhalen naar buiten brengen. Nu 

wordt alleen de aandacht gevestigd op personen met verward gedrag en zijn de andere 

cliënten onzichtbaar. 
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4. Conclusies 

In dit hoofdstuk beschrijven we onze conclusies aan de hand van de beantwoording van de 

centrale vragen. De hoofdvraag van dit onderzoek was om de vraag naar Maatschappelijke Zorg 

te inventariseren, zowel op kwantitatieve als op kwalitatieve aspecten.  

 

De centrale vragen die we op basis van deze inventarisatie beantwoorden: 

1. Wat is het huidige aanbod? Welke relevante subgroepen zijn er? Hoeveel mensen maken hier 

gebruik van? 

2. Welk percentage blijft in de toekomst aangewezen op intramuraal wonen?  

3. Wat hebben mensen nodig die doorstromen naar extramurale zorg na Beschermd Wonen en 

Maatschappelijk Opvang? Hoe is dit te verwezenlijken (rekening houdend met de 

ondersteunings- en woonbehoefte)? Welke huisvestingsopgave is er voor Beschermd Wonen 

en Maatschappelijke Opvang. 

 

De beantwoording van deze vragen werken we hieronder verder uit. Daarbij hebben we met 

name aandacht voor de diversiteit die er is binnen het Beschermd Wonen en de Maatschappelijke 

Opvang in deze regio.   

 

 

Ad 1. Het huidig aanbod en de diverse relevante subgroepen die hiervan gebruik maken 

De belangrijkste conclusies die we op basis van de uitgevoerde analyse kunnen trekken zijn:  

• De spreiding van de bevolking binnen de regio Holland Rijnland is niet evenredig met de 

spreiding in herkomst van cliënten die zich melden voor Beschermd Wonen en in spreiding 

van het aantal plaatsen. Hoofdstuk 2 bevat relevante informatie voor de verschillende 

gemeenten in de regio over deze eventuele scheefgroei in relatie tot de toekomstige 

taakopgave.  

— De meeste cliënten die zich melden voor Beschermd Wonen zijn afkomstig uit de grotere 

gemeenten als Leiden en Alphen aan de Rijn. De instroom van cliënten uit kleinere 

gemeenten per jaar is beperkt. Ook vindt beperkt instroom plaats van buiten de regio.  

— De voorzieningen voor Beschermd Wonen liggen met name in de centrumgemeente 

Leiden en in een relatief kleine gemeente als Noordwijkerhout. Voor de gemeente 

Alphen aan de Rijn komt het aantal plaatsen relatief gezien meer overeen met de 

omvang van de bevolking in deze gemeente. De gemeente Katwijk en een aantal kleinere 

gemeenten in de regio heeft relatief gezien een kleiner aandeel voorzieningen in relatie 

tot het aantal inwoners. 

• Het aanbod van Beschermd Wonen (bij de aanbieders die we in beeld hebben gebracht) is 

divers in de regio. In ruim de helft van alle voorzieningen is sprake van 24-uurs toezicht en 

nabijheid. Bij het overige deel gaat het om meer geambulantiseerde vormen van Beschermd 

Wonen die mogelijk al passen in een lokale infrastructuur. Ook zagen we variëteit in 

woonvormen. Hoofdstuk 2 bevat daarmee ook relevante informatie voor de ambulantiserings-

opgave.  

• Onder de noemer ‘Beschermd Wonen’ wordt ondersteuning geboden aan een grote diversiteit 

in doelgroepen. Ook in de regio Holland Rijnland zien we deze diversiteit. Verschillende 

aanbieders richten zich specifiek op bepaalde groepen binnen het Beschermd Wonen. Bijlage 

3 biedt hierin meer inzicht. Ook dit biedt relevante informatie voor de toekomstige 

taakopgaven. 

• De Maatschappelijke Opvang is eveneens geconcentreerd in Leiden. Hier komt ook het 

grootste deel van de doelgroep vandaan. Daarbij valt tevens op dat een groot deel afkomstig 

is van buiten de regio. Zie voor concrete aantallen hoofdstuk 2.  
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Ad 2. Intramuraal wonen in de toekomst 

De belangrijkste conclusies die we op basis van de uitgevoerde analyse kunnen trekken zijn:  

• De diversiteit in doelgroepen vertaalt zich naar de mogelijkheden van uitstroom. Deze 

variëren sterk per aanbieder. Overall is er binnen de regio een grote groep cliënten die 

langer dan vijf jaar, al dan niet levenslang aangewezen blijft op verblijf binnen het 

Beschermd Wonen. Naar schatting van de aanbieder gaat het om de helft van de doelgroep. 

Zie hoofdstuk 3 voor de percentages per aanbieder.  

• Tegelijkertijd ervaren aanbieders knelpunten (zie eveneens hoofdstuk 3) als het gaat om het 

realiseren van uitstroom uit het huidige Beschermd Wonen en de Maatschappelijke Opvang 

onder meer op het terrein van vervolghuisvesting en ambulante ondersteuning (zie hierna). 

Bij het opheffen van deze knelpunten is meer uitstroom mogelijk. 

• Er is op dit moment nog een grote mate van onzekerheid ten aanzien van de eventuele 

toegang tot de Wlz (zie hoofdstuk 1). Als toegang tot de Wlz mogelijk wordt, zal een deel 

van de doelgroep in Leiden hieronder gaan vallen. Het betreft cliënten die levenslang en 

levensbreed behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uurs zorg in de nabijheid. Dit 

betekent dat gemeenten nog niet weten of zij ook voor deze cliënten de benodigde zorg 

moeten organiseren en dus ook contracteren.  

• Naast de groep cliënten die voldoen aan de criteria van de Wlz is er in deze regio nog een 

groep cliënten die soms al decennia lang gebruik maakt van Beschermd Wonen (zie bijlage 

5). Deze mensen vallen niet noodzakelijkerwijs onder de Wlz criteria, maar hebben zodanig 

lang in Beschermd Wonen verbleven dat dat uitstroom zal bemoeilijken. 

 

Deze combinatie van factoren maakt een exacte becijfering van wat er intramuraal nodig blijft 

lastig, maar de informatie per aanbieder bevat aangrijpingspunten voor verder beleid. 

 

 

Ad 3. Extramuraal wonen in de toekomst  

De inventarisatie heeft informatie opgeleverd over wat er nodig is in de toekomst: 

• Er is behoefte aan meer variatie in het huisvestingsaanbod na Beschermd Wonen en 

Maatschappelijke opvang. Bij Beschermd Wonen is er bovenal sprake van een kwalitatieve 

mismatch. Hier is meer keuze ten aanzien van locaties en wijken en mogelijkheden dichtbij 

de voorziening gewenst. Verschillende doelgroepen hebben hierin verschillende behoeften. 

Bij de Maatschappelijke Opvang wordt er vooral kwantitatief een tekort ervaren. 

• Daarnaast is er behoefte aan meer variatie in en meer en andere geambulantiseerde 

woonvoorzieningen (meer of minder intensief, tijdelijke verblijfsplekken, Housing First) en 

een betere aansluiting met ambulante zorg (zorgaanbieders geven aan de uren en tarieven 

die zij toegewezen krijgen bij uitstroom afremmende werking hebben op het uitstromen van 

cliënten, die daar vanuit ontwikkelperspectief wel aan toe zijn).  

• Voor het organiseren van extramuraal wonen in de toekomst is relevant te kijken naar de 

huidige spreiding van voorzieningen (zie ad 1). In onze eerdere conclusies gaven we aan dat 

de huidige Beschermd Wonen voorzieningen onevenredig verdeeld zijn over de regio.  

• Om de doorstroom te bevorderen en de uitstroom te borgen geven de zorgaanbieders een 

aantal suggesties. Zie hiervoor hoofdstuk 3. 
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5. Aanbevelingen 

Op basis van de uitkomsten van deze inventarisatie formuleren we in deze paragraaf een aantal 

aanbevelingen. Deze aanbevelingen hebben we gekoppeld aan de actiepunten van het 

uitvoeringsprogramma Maatschappelijk Zorg waarbinnen de regio de komende periode nader 

invulling aan wordt gegeven.  

 

Deze actiepunten zijn: 

• Ontwikkeling van vroeg-signalering en preventie; 

• Opbouwen van lokale kennis van complexe (ggz)-problematiek; 

• Afbouwen van verantwoordelijkheden van de centrumgemeente; 

• Ontwikkeling nieuwe financieringssystematiek;  

• Regionale opgave huisvesting; 

• Innoveren van de huidige ondersteuning en opvang;  

• Samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars. 

 

Investeer in ambulante infrastructuur 

Door aanbieders wordt er op dit moment een groot gat ervaren tussen de omvang van de 

ondersteuning die kan worden geboden vanuit een indicatie voor Beschermd Wonen en de 

ondersteuning vanuit de lokale Wmo op het moment dat een cliënt uitstroomt naar een 

zelfstandiger vorm van wonen. Hierdoor ontbreekt het op dit moment aan een prikkel voor 

aanbieders om meer cliënten waar mogelijk door te laten stromen. We adviseren om in de regio 

het gesprek aan te gaan met de verschillende zorgaanbieders over de voorwaarden die nodig zijn 

om de doorstroom van cliënten naar ambulante zorg of meer ambulante woonvarianten (vormen 

van kort verblijf) mogelijk te maken. 

 

 Deze aanbeveling raakt primair de actiepunten:  

• Opbouwen van lokale kennis van complexe (ggz)-problematiek; 

• Afbouwen van verantwoordelijkheden van de centrumgemeente; 

 

 

Vergroot keuzemogelijkheden en flexibiliteit woonaanbod 

Naast het investeren in een adequate ambulante infrastructuur, is door de aanbieders 

aangegeven dat er behoefte is aan andere woonvormen om door- en uitstroom een extra impuls 

te geven. Daarbij gaat het om andere woonvormen dan de reguliere, zelfstandige wooneenheden 

die veelal onderdeel uitmaken van de huidige contingent regeling. Het realiseren van passende 

huisvesting vergroot de mogelijkheden om cliënten die dit nu niet kunnen, wel door te laten 

stromen. Daarbij wordt in ieder geval aangeven dat als er woonvormen worden toegevoegd/ 

aangepast, het moet gaan om kleine, betaalbare woonvormen, bij voorkeur multifunctioneel en 

waar mogelijk ook van tijdelijke aard. Omdat het lastig blijft om te voorspellen wat precies waar 

nodig is, op welk moment en voor hoe lang, is het van belang om hierover continu in gesprek te 

blijven met elkaar. We adviseren: 

• Organiseer structureel een drie-partijen overleg met zorgaanbieders, gemeenten en 

woningbouwcorporaties.  

• Dit vereist ook binnen gemeenten structureel overleg tussen de beleidsambtenaren wonen en 

de beleidsambtenaren sociaal domein. 

 

Deze aanbeveling raakt primair de actiepunten:  

• Regionale opgave huisvesting; 

• Innoveren van de huidige ondersteuning en opvang. 
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Houd zicht op toekomstige instroom vanuit de MO en de GGZ 

De inventarisatie heeft zich primair gericht op de mogelijkheden van door- en uitstroom binnen 

Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Dit sluit aan bij Toekomstvisie van Dannenberg. 

Deze inventarisatie geeft geen zicht op de toekomstige instroom in het Beschermd Wonen vanuit 

de curatieve en de forensische ggz (de instroom vanuit Maatschappelijke Opvang naar Beschermd 

Wonen wordt geschat op 10% van het aantal cliënten dat zich jaarlijks meldt bij de dag- en 

nachtopvang). Zicht op deze instroom is wenselijk om zodoende goede afspraken te maken over 

toekomstige omvang en aard van Beschermd Wonen in de regio en om tevens preventief te 

kunnen acteren. Hiervoor is afstemming met zorgkantoor en zorgverzekeraar noodzakelijk.  

• Om dit te faciliteren kan een bestuurlijke overlegtafel uitkomst bieden. Doel van deze tafel 

is om in gezamenlijkheid de gehele keten van de ggz op een efficiënte manier op elkaar aan 

te laten sluiten. Aan deze tafel zitten in ieder geval bestuurders van de belangrijkste ggz-

aanbieders, de bestuurlijk kartrekker van de regiogemeenten, een afvaardiging van de 

regionale woningcorporaties, de (dominante) zorgverzekeraar en het zorgkantoor. 

• Daarnaast bieden de huidige registraties geen inzage in de situatie van waar mensen 

instromen, bijvoorbeeld vanuit huis, Jeugdzorginstelling, ggz-instelling of anderszins. 

Informatie hierover is nuttig om de keten van in-, door- en uitstroom goed te organiseren. 

 

Deze aanbeveling raakt primair de actiepunten: 

• Ontwikkeling van vroeg-signalering en preventie; 

• Innoveren van de huidige ondersteuning en opvang;  

• Samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars.  
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Bijlage 1. Betrokken zorgaanbieders en corporatie 

Betrokken zorgaanbieders: 

• Cardea 

• De Binnenvest 

• De Brug 

• De Haardstee 

• GGZ Rivierduinen 

• Ipse de Brugge 

• Kwintes 

• Prodeba 

• ’s Heerenloo 

• Steenrots 

 

Bij een deel van de zorgaanbieders heeft een volledig interview plaatsgevonden. Bij Ipse de 

Brugge, ’s Heerenloo en Steenrots op een beperkt aantal onderdelen. Het interview met hen 

vond plaats na afloop en naar aanleiding van de bijeenkomst van 29 juni. Hierbij is informatie 

over aanbod, doelgroepen en uitstroom opgevraagd en is de kwalitatieve informatie ter toetsing 

voorgelegd. Bij Ipse de Brugge is gesproken met IDB Maatwerk dat niet zelf Beschermd Wonen 

biedt. Daarom is hun informatie alleen beperkt kwalitatief meegenomen. Bij De Brug heeft geen 

interview plaatsgevonden maar is door de organisatie informatie opgestuurd. Zie hiervoor 

bijlage 4. 

 

Tot slot is ook gesproken met woningcorporatie Dunavie over de uitvoering en evaluatie van de 

huidige contingent-regeling. Zie bijlage 7 voor een toelichting op de uitvoering van de contingent 

regeling. 
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Bijlage 2. Toelichting varianten Beschermd Wonen 

De Toekomstvisie Beschermd Wonen impliceert afbouw van de meer intramurale voorzieningen 

en een opbouw van een ambulante infrastructuur. Ook voor de decentralisatie van het 

Beschermd Wonen naar de Wmo waren zorgaanbieders bezig met het vormgeven aan 

ambulantisering. In de huidige praktijk treffen we de volgende varianten aan:  

 

 
Afbeelding 1. Woonvarianten binnen BW en bijbehorende financiering. 

 

Voor 2015 werden al deze varianten via de AWBZ gefinancierd. Vanaf 2015 is een deel via het 

budget Beschermd Wonen overgeheveld naar centrumgemeenten en een deel overgeheveld naar 

begeleiding/ondersteuning in de lokale Wmo. Waar precies de grens ligt van het Beschermd 

Wonen was niet helemaal scherp en kon ook van regio tot regio verschillen.  

 

De Wmo 2015 definieert Beschermd Wonen als ‘wonen in een accommodatie van een instelling’. 

Wij veronderstellen dat voor de toekomst minder relevant is van wie de woning is. De MvT zegt 

hier ook over: “Uiteindelijk zal naar verwachting binnen het gemeentelijke domein een 

continuüm ontstaan van vormen van beschermd en begeleid wonen: van ‘klassieke’ beschermde 

woonvormen waarbij de aanbieder ook het wonen levert, tot aan zelfstandige bewoning door een 

cliënt met ambulante hulpverlening. ” (P.35 MvT). 
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Bijlage 3. Doelgroepen  

Kwintes 

Mensen met PSY op voorgrond en een IQ van minimaal 80 (klassieke BW-doelgroep); incidenteel 

wel middelengebruik. ZZP3 en hoger. Voornamelijk mannen. 

 

Prodeba 

Jongvolwassenen tussen de 18 en 30 jaar met een ontwikkelingsstoornis die - door gebrek aan 

zelfstandigheid en zelfredzaamheid - nog niet zelfstandig kunnen wonen,  maar niet zijn 

aangewezen op opname in een behandelsetting. De meeste cliënten van Prodeba hebben een 

vorm van autisme. Als er geen sprake is van autisme maar van andere ontwikkelingsproblematiek 

(bijvoorbeeld ADHD of angstproblematiek) hebben ze baat bij een autisme-specifieke en 

ontwikkelingsgerichte aanpak. 

 

Haardstee 

Vooral cliënten met dubbele of meer diagnoses: een licht verstandelijke beperking of 

autismespectrumstoornis met bijkomende psychiatrische en/of psychosociale problematiek. 

Daarnaast zijn er cliënten met een autismespectrum stoornis en een normale of hoge 

begaafdheid (locatie Merewijk). De doelgroepen/ locaties zijn qua aanpak redelijk vergelijkbaar. 

Op persoonsniveau zijn verschillen in wat bereikt kan worden. Cliënten hebben een indicatie 

GGZ-c tot en met 3. Positionering: Specifieke doelgroep die anders is dan de ‘traditionele BW’. 

De Haardstee heeft daarom te maken met instroom vanuit andere BW-aanbieders in de regio. 

Enige overlap met Prodeba. De doelgroep bij De Haarstee is minder leerbaar, dit vraagt een 

langere adem om kleinere stapjes te realiseren. 

 

GGZ Rivierduinen 

De totale (BW) doelgroep bestaat uit mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (een 

ernstige vorm van autisme, manische depressiviteit of schizofrenie of een ernstige 

persoonlijkheidsstoornis). Per locatie zijn er aanvullende accenten. In Leiden en Duin en Bollen 

gaat het voor een groot deel om een doelgroep met een langdurige woongeschiedenis in de ggz 

(in beschermende woonvormen buiten (Diamantlaan) of op het terrein van een klinische ggz-

instelling; Noordwijkerhout). In Leiden zijn daarnaast relatief meer ouderen. In Alphen heeft een 

beperkter deel van de groep een langdurige geschiedenis in de ggz. Hier bestaat de groep deels 

uit mensen die blijven en deels uit doorstromers.  

 

Cardea  

In de woonvoorzieningen van Cardea woont de BW-doelgroep samen met cliënten vanuit een 

verlengd Jeugdwettraject: jongeren/jongvolwassenen tussen de 16 en 27 jaar (75% is tussen 18 

en 21 jaar) met problemen op meerdere leefgebieden (schulden, geen dagbesteding). Bij de BW-

doelgroep ligt het accent meer op PSY en LVB en bij de verlengde Jeugdzorg meer op opvoed- en 

opgroeiproblematiek. In de praktijk is er veel overlap en zijn de groepen lastig te onderscheiden. 

Overall spelen vergelijkbare problemen. De ernst van de problemen lijkt toe te nemen; de 

oorzaak is niet helemaal duidelijk. De combinatie van groepen vindt men helpend, maar 

daardoor liggen exacte aantallen in BW niet vast. Sinds medio 2016 zijn er Jeugdhulp-indicaties 

omgezet omdat Wmo voorliggend is. Dit heeft te maken met zittende Jeugdhulp-doelgroep die 18 

jaar wordt tijdens een verblijfstraject en langduriger zorg nodig heeft.  

 

Binnenvest Beschermd Wonen 

Beschermd Wonen in de Wijk: mensen met diverse ggz- en/of verslavingsproblematiek die 

relatief stabiel zijn. 
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Sociaal Pension: Mensen met psychische en psychosociale problemen waarbij veelal ook forse 

lichamelijke problematiek speelt (het gaat om een ouder wordende groep: valincidenten, 

neurologische aandoeningen). 

 

Bijzondere Woonvormen: Mensen die niet in een instelling kunnen wonen en zodanig 

onaangepast zijn dat wonen in een reguliere woning niet gaat; over het algemeen weten deze 

mensen zichzelf wel redelijk te redden.  

 

Binnenvest Opvang 

Opvang: In de Crisisopvang over het algemeen gezinnen die acuut dakloos zijn geworden. Zij 

worden eerst gedurende (beoogd) twee weken opgevangen (vervolgde intake) in het Hotel. 

Beoogd verblijf van drie maanden. In de Dag- en Nachtopvang (Nieuwe Energie; geldt als 24-uurs 

verblijf) over het algemeen alleenstaanden; een deel is gereserveerd als doorstroomkamers. Hier 

zitten mensen die wachten op uitstroom naar zelfstandig wonen of doorstroom naar andere 

voorzieningen. Het beeld is dat cliënten in de Dag- en Nachtopvang zieker worden/zijn dan 

voorheen. In de Jongerenopvang verblijven jongeren tot en met 27 jaar waarvan het niet 

wenselijk is dat ze naar de Dag- en Nachtopvang gaan. Het gaat om complexe problematiek 

(tussen Crisisopvang en Beschermd Wonen in): combinatie ggz, geen functionerend netwerk, LVB, 

justitie. 

 

Doelgroep Hybride Woonvormen: nieuwe gecombineerde vormen van opvang en verblijf.  

 

Woningen Leiden: één voor vrouwen; eenmaal wonen in zelfbeheer voor mensen die graag met 

anderen willen wonen en eenmaal uitstroom Sociaal Pension. 

 

Steenrots 

Volwassenen die langdurig afhankelijk zijn van ggz-zorg. Het Beschermd Wonen wordt geboden 

binnen De Reling. Er zijn drie jongvolwassenen van 19 tot 24 en elf volwassenen (waarvan vier 

ouder dan 35) met diverse psychiatrische problematiek. Bij de jongvolwassenen en de groep tot 

34 gaat het om onder meer ASS, trauma’s (die blijken vaak pas in loop van het verblijf), 

schizofrenie en incidenteel eetstoornissen of LVB (psychiatrie wel bovenliggend). De 

problematiek van jongvolwassenen is vaak complex. De ervaring is dat hoe jonger mensen 

binnenkomen des te langer het verblijf duurt: men koerst over het algemeen op uitstroom vanaf 

23 jaar omdat op die leeftijd het brein is uitontwikkeld en dat wat is aangeleerd tijdens het 

verblijf, beklijft. Er is voor deze doelgroep sprake van uitstroom binnen gemiddeld vier tot vijf 

jaar; de verschillende stappen zoals onderscheiden in het aanbod kunnen worden doorlopen.  

 

Voor de groep volwassenen geldt dat niet. Hier wordt ingezet op stabiliteit en kwaliteit van 

leven. Het betreft mensen met zware psychiatrische aandoeningen (schizofrenie, manische 

depressiviteit) die continu balanceren tussen waan en werkelijkheid. Een deel heeft geprobeerd 

zelfstandig te wonen, maar dat is fout gegaan in het verleden. Het betreft mensen die voorheen 

op de long stay afdelingen van de klinieken zouden verblijven. 

 

’s HeerenLoo 

Mensen met een verstandelijke beperking. In de regio Holland Rijnland biedt ’s HeerenLoo ook 

Beschermd Wonen aan mensen met gecombineerde (lichte) VG en PSY-problematiek. Er zijn 

woningen binnen en buiten het instellingsterrein. 

Doelgroep op het terrein (Pianolaan): Volwassenen met - naast de lichte VG en PSY – ook een 

gedragscomponent, de zwaardere ggz-C cliënten waarvoor uitstroom naar een zelfstandige 

woonvorm niet reëel is (wel incidenteel naar Wlz). 
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Doelgroep buiten het terrein: Vooral jongvolwassenen in de lichtere ZZP’s (2 of 3) met diverse 

ggz-problematiek (waaronder ASS). Naar verwachting kan een deel van de doelgroep binnen één 

tot vijf jaar uitstromen naar zelfstandig(er) wonen. Voor degenen die niet begeleid zelfstandig 

kunnen gaan wonen zijn op termijn wel mogelijkheden voor een tussenvorm, waarbij wonen en 

zorg gescheiden is en er een beroep gedaan kan worden begeleiding vanuit een 

trefpunt/steunpunt. 
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Bijlage 4.  Huidig aanbod Beschermd Wonen 

Type plaatsen 

Hieronder geven we per aanbieder weer hoe de verhouding ligt tussen type 1 en type 2.  

Het aantal plekken per aanbieder kan soms fluctueren omdat een deel van de aanbieders ook 

plaatsen heeft voor andere doelgroepen zoals Jeugd, Wlz of Justitie. Onderstaande tabel geeft 

inzage in de situatie in mei en juni 2017. 

 

Aanbieder Totaal aantal 

 plaatsen BW 

Waarvan type 1 Waarvan type 2 

Kwintes 10 0 10 

Prodeba 33 0 33 

Haardstee 19  19 0 

Rivierduinen 237 167 70 

Cardea  25 0 25 

Binnenvest 76 28 48 

Steenrots 15 12 3 

’s Heerenloo 18 18 0 

TOTAAL 433 244 189 

Tabel 9: Verdeling type plaats per aanbieder 

 

Naast deze aanbieders is er nog gesprokken met Ipse De Brugge. IDB biedt echter geen 

intramurale zorg in deze regio, maar ambulante begeleiding vanuit de Wmo. Op dit moment 

wordt beperkt ambulante begeleiding geboden binnen Beschermd Wonen (in totaal ongeveer 10 

plekken) in onderaanneming van de moederorganisatie.  

 

Beschrijving per aanbieder 

 

Kwintes 

Type aanbod: Het gaat om 10 woningen die tussen andere woningen staan. Het is een andere 

woonvorm dan klassiek intramuraal (waar dagstructuur en groepsactiviteiten zijn). Hier zijn 

mensen enigszins zelfstandig. Er is geen aanwezigheid/wel bereikbaarheid na half zes. De 

woningen worden betaald door Kwintes. Na verblijf stromen mensen uit. 

 

Prodeba 

Type aanbod: In Alphen zijn twee locaties: (1) 6 appartementen met eigen voordeur en eigen 

voorzieningen. Hier is verspreid over de dag begeleiding aanwezig; het is de laatste stap in BW. 

Er is wel 24 uur bereikbaarheid, geen 24 uur toezicht. (2) groepswoning met eigen kamers en 

gedeeld sanitair en keuken; hier wordt meer in groepsverband gedaan en is er meer onderling 

contact en meer begeleiding (tot 23.30 uur). In Leiden is er één locatie: (3) 21 plekken met 24-

uurs aanwezigheid van begeleiding, waaronder 15 kamers die geen eigen voorzieningen hebben 

(gemeenschappelijk gebruik sanitair en keuken), 4 studio’s met eigen keuken en deels eigen 

sanitair en 2 appartementen ook met eigen voorzieningen. Er is sprake van onderlinge 

doorstroom. Er is sprake van scheiden van wonen en zorg. Cliënten huren zelf via een 
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huurcontract met Stichting Zorgwonen (tevens eigenaar van de voorziening in Leiden; locaties in 

Alphen zijn van WonenCentraal). De huurovereenkomst en zorgovereenkomst zijn gekoppeld. Als 

de zorg is “afgerond”, stromen cliënten uit. De zorg wordt bekostigd uit ZZP GGZC3 of hoger. 

 

Haardstee 

Type aanbod: Het gaat om zeven locaties waar ook cliënten met een Wlz-indicatie wonen in 

“eigen” appartementen. Waar plek is, kan worden geplaatst (op basis van intramurale 

verblijfsindicatie  in natura). De locaties zijn van de aanbieder; cliënten betalen geen huur en er 

is geen sprake is van scheiden van wonen en zorg. Op drie locaties is een slaapdienst aanwezig 

(Hugo de Grootstraat, Willem Klooslaan en Korte Langestraat). Bij de andere locaties is deze 

oproepbaar. In september 2017 komen er nog 5 plekken BW voor LVB bij (6 maanden intramuraal 

en daarna nog een jaar gescheiden wonen en zorg). 

 

Rivierduinen 

Type aanbod: In Leiden gaat het om woningen die worden gehuurd van de corporatie (er is één 

woning in eigen bezit). Het aanbod varieert van 1 persoonsappartementen tot groepswoningen. 

Bij de Diamantlaan is sprake van 24 uurstoezicht en nabijheid; bij de andere locaties is er 

’s nachts sprake van oproepbaarheid. In Duin- en Bollen gaat het nu (maar komende jaren gaat 

hier veel veranderen) in Noordwijkerhout om 1 tot 4 persoonswoningen in eigendom van 

Rivierduinen op het voormalig terrein van de BAVO/Sancta Maria uit 1981 (“Centerparcs-achtig”) 

met eigen kamer en gedeeld sanitair. Er is sprake van 24 uurstoezicht en nabijheid. Deze locaties 

worden afgebouwd; er vindt geen nieuwe instroom meer plaats en beoogd wordt de groep meer 

regionaal te spreiden. De zware groep van ongeveer 70 mensen blijft op het terrein en 15 

mensen gaan de komende jaren zelfstandig wonen. In Katwijk (twee groepswoningen; 24-uurs 

oproepbaarheid) en Hillegom (één groepswoning; 24-uurs oproepbaarheid) beoogt men in de 

nabije toekomst 1-persoonsappartementen (geclusterd). In Alphen gaat het om 17 woningen, 

variërend van 1 tot 4 personen onder één aansturing/team. Het betreft 16 geoormerkte plekken 

voor ASS/PSY en 17 voor PSY. Deze groepen worden niet gemengd. Er is van 9.00 tot 22.00 uur 

begeleiding aanwezig. In de nacht is sprake van een telefonische achtervang. De woningen 

worden door Rivierduinen gehuurd van de woningcorporatie (Woonforte). Er is geen sprake van 

omklapmogelijkheden. Bij uitstroom verhuizen mensen. 

 

Cardea  

Type aanbod: Cardea heeft verschillende woonvarianten voor jongeren/jongvolwassenen (in 

afnemende mate van ondersteuning en toezicht): In het Naast Wonend Mentorhuis (NWM) wonen 

3 tot 4 jongeren zelfstandig, met begeleiding van een mentor die in het naastgelegen pand 

woont. Het NWM is een vorm van zelfstandig wonen met toezicht, begeleiding en beschutting van 

één vast contactpersoon: 24 uur per dag, 7 dagen per week. In de satellietpanden wonen 

jongeren samen in een pand in de omgeving van het NWM. Hierdoor is er wel toezicht (maar 

minder) en 24 uursbereikbaarheid. In de variant Naastwonend Mentor Light is sprake van een 

huisbewaarder die wel toezicht houdt maar geen hulpverlener is; hij/zij heeft wel een 

signalerende functie naar hulpverlening. Voor alle woonvarianten geldt dat deze in eigendom zijn 

van een woningcorporatie en worden gehuurd door Cardea. Uitstroom betekent verhuizing (voor 

één cliënt is nu sprake van een BW indicatie in een eigen studio omdat ze niet in groep kan en is 

het perspectief wel ‘omklap’). Verhuizing kan naar eigen netwerk, andere zorgaanbieder of 

zelfstandig met ambulante begeleiding. 

 

Binnenvest: Beschermd Wonen 

Type aanbod BW: De Binnenvest heeft geen eigen locaties; alles wordt gehuurd van corporatie of 

gemeente. Beschermd Wonen in de Wijk betreft 10 woningen waar gemiddeld 3,5 cliënt kan 

wonen. Cliënten hebben een eigen kamer en gedeelde keuken en sanitair. Er is 24 uur zorg op 
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afroep beschikbaar. Cliënten huren niet zelf. Eén van de woningen betreft een zogeheten ‘clean 

house’ voor mensen die niet gebruiken; hier geldt dat cliënten bij gebruik een alternatief 

moeten hebben als sanctiemiddel (verblijf in bijvoorbeeld netwerk). Sociaal Pension 

Bijzondere woonvormen: Prikkelarme woningen; merendeels containerwoningen; er is wel 

intensieve zorg en begeleiding, maar geen 24 uurs toezicht. 

 

Steenrots 

Type aanbod: De Steenrots is een identiteitsgebonden zorginstelling op reformatorische 

grondslag en heeft daarmee ook een bovenregionale functie (het merendeel komt uit de 

regio). De Reling omvat: 

Een structuurgroep met zes mensen (eerste stadium van verblijf). Het gaat om zit/slaapkamers. 

Centraal staan stabiliteit en ontwikkeling door middel van intensieve begeleiding. 

Een ondersteunende groep met zes mensen. Het gaat om studio’s met eigen keukenblok en 

sanitair en een gezamenlijke huiskamer. Bewoners kunnen voor terugvallen op de groep voor 

begeleiding.  

Appartementen voor in totaal drie bewoners. Hier wonen mensen zelfstandig en draaien niet 

meer mee met de groepen. 

Bewoners kunnen doorgroeien van zit/slaapkamer naar studio naar appartement. Voor de 

jongvolwassenen biedt dit perspectief (zij vinden het een promotie om door te groeien). In de 

praktijk worden de studio’s en appartementen ook ingezet voor zware zorgvragen en cliënten die 

gebaat zijn bij een prikkelarme omgeving. Dit wordt op maat ingevuld. Ook op de structuurgroep 

zit iemand die vanwege een rolstoel niet naar de studio’s of appartementen kan en dan beweegt 

de begeleiding mee. De Steenrots wil binnenkort ook negen 2-kamer appartementen aanbieden 

buiten de locatie van De Reling (op 2 kilometer afstand) onder de noemer BW (vanwege 

wachtlijst), die qua zorg vergelijkbaar zijn met de appartementen binnen De Reling (24 uur zorg 

op afroep beschikbaar). Deze zijn voor een deel al ingevuld met mensen die nu op de wachtlijst 

staan. Deels gelden ze als doorstroom vanuit de groepen binnen De Reling (de mensen die 

langdurig zorgafhankelijk zijn blijven binnen De Reling). 

 

 

’s Heeren Loo 

Aanbod op het terrein: De woning op het terrein is speciaal in het leven geroepen voor mensen 

met lichte VG en PSY. Het betreft één woning met 2 groepen van elk 5 á 6 cliënten. De helft 

daarvan heeft een BW-beschikking, de andere helft een Wlz beschikking. Het voordeel van de 

combinatie met Wlz is dat ook de ggz cliënten kunnen meeliften op het Wlz-aanbod van 

gespecialiseerde deskundigheid (voor zover het gaat om consultatie aan het team). Er is sprake 

van 24*7 toezicht en zorg. Aanbod buiten het terrein: Er zijn diverse woonvormen buiten het 

terrein. Ook hier is sprake van 24*7 uur toezicht/zorg in de nabijheid. Het gaat om: 

• trainingswoning met aanwezigheid van begeleiding; 

• trainingswoning, deels aanwezigheid, deels bereikbaarheid van begeleiding (begeleiding 

vanuit een groepswoning op fysiek heel korte afstand); 

• groepswoning met aanwezigheid begeleiding; 

• studio bewoning inpandig met steunpunt, begeleiding aanwezig. 

Op al deze woningen wonen ook mensen met een WLZ indicatie. Cliënten met GGZC beschikking 

hebben geen behandeling in hun pakket. Men streeft er naar om dit dan ook zoveel mogelijk via 

de reguliere weg te laten lopen. Aangezien er in de woningen ook WLZ cliënten wonen 'liften' de 

GGZ cliënten hier deels wel op mee. 

 

De Brug 

De Brug Midden-Nederland heeft in Katwijk een woonhuis voor groepswonen gericht op re-

integratie ten behoeve van de doelgroep die clean is, met in totaal zeven plaatsen. 
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Tevens zijn er drie doorstroomwoningen voor re-integratie van (ex) verslaafden (die dakloos zijn 

of dreigen te raken): twee voor de doelgroep mannen met elk totaal zeven plaatsen en één voor 

vrouwen met drie plaatsen. 

 

Via project Nazorg ex- gedetineerden waar De Brug voor Katwijk de uitvoering doet, zijn er twee 

Kocon-woningen (driepartijen overeenkomst met twee  jaar begeleiding door De Brug). Via re-

integratie voor doelgroep van De Brug zijn er jaarlijks drie contingent-woningen beschikbaar 

(driepartijen overeenkomst met twee jaar begeleiding door De Brug). 

 

De woningen worden alleen aangeboden in combinatie met zorg, het is geen maatschappelijke 

opvang, De Brug is een ggz-instelling. Er is geen 24 uur toezicht in de woningen. 

Wel beschikt De Brug over een Inloophuis voor dagopvang en een Kringloopwinkel voor 

dagbesteding. 
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Bijlage 5. Kwantitatieve gegevens per aanbieder 

Kwintes 

Inzage in spreiding plaatsen en type plaatsen Beschermd Wonen  

Gemeente Totaal aantal plaatsen 

BW 

Waarvan “klassiek 

intramuraal” 

Waarvan 

“geambulantiseerd” 

Alphen aan den Rijn 

(Boskoop) 

1020   10  

 

Inzage in doelgroepen en uitstroommogelijkheden (relatie huisvestingsopgave)  

Aanbieder 
Aantal 

plaatsen 

Prognoses van 

uitstroom (%) 

1 jaar – 3  jaar – >5 

jaar - niet 

Prognose uitstroom 

per jaar naar 

zelfstandige 

woonruimte 

N direct gereed 

voor uitstroom naar 

zelfstandige 

woonruimte 

Kwintes   N: 2 -7 -0 -1 3 à 4 0 

 

 

Prodeba 

Inzage in spreiding plaatsen en type plaatsen Beschermd Wonen  

Gemeente Totaal aantal plaatsen 

BW 

Waarvan “klassiek 

intramuraal” 

Waarvan 

“geambulantiseerd” 

Alphen aan den Rijn 

(Boskoop) 
2 locaties   2x6 

Leiden 1 locatie  21 

Totaal 33 plekken  33 

 

Inzage in doelgroepen en uitstroommogelijkheden (relatie huisvestingsopgave)  

Prodeba 
Aantal 

plaatsen 

Prognoses van 

uitstroom (%) 

1 jaar – 3  jaar – >5 

jaar - niet 

Prognose uitstroom 

per jaar naar 

zelfstandige 

woonruimte 

N direct gereed 

voor uitstroom naar 

zelfstandige 

woonruimte 

Alphen 12 
N: 0-33-0-0 821  

1 

Leiden 21 2 

 

 

  

                                                   
20 Volgens informatie Beleidskader: 12. 
21 Uitgaande van een gemiddeld verblijf van drie jaar is er een te verwachten uitstroom van ongeveer elf mensen per 

jaar. Dit strookt redelijk met de door Prodeba aanleverde uitstroomcijfers (negen uitstromers in 2016 en vier 

uitstromers tot halverwege juni 2017). Uit deze cijfers blijkt ook dat een deel teruggaat naar ouders of opname elders. 

Op basis hiervan is de schatting dat jaarlijks acht mensen beroep doen op zelfstandige huisvesting.  

https://www.regioatlas.nl/gemeenten/gemeenten_item/t/alphen_aan_den_rijn
https://www.regioatlas.nl/gemeenten/gemeenten_item/t/alphen_aan_den_rijn
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Haardstee 

Inzage in spreiding plaatsen en type plaatsen Beschermd Wonen  

Gemeente Totaal aantal plaatsen 

BW 

Waarvan “klassiek 

intramuraal” 

Waarvan 

“geambulantiseerd” 

Leiden 19 plekken op meerdere 

locaties22. 
19  

 

Inzage in doelgroepen en uitstroommogelijkheden (relatie huisvestingsopgave 

Aanbieder 
Aantal 

plaatsen 

Prognoses van 

uitstroom (%) 

<1 jaar – <3  jaar – <5 

jaar – niet/>5 jaar 

Prognose uitstroom 

per jaar naar 

zelfstandige 

woonruimte 

N direct gereed 

voor uitstroom naar 

zelfstandige 

woonruimte 

Haardstee 19/21 0% - 10% -10% - 80%23 ± 224 0 

 

Rivierduinen 

Inzage in spreiding plaatsen en type plaatsen Beschermd Wonen  

Gemeente Totaal aantal 

plaatsen BW 

Waarvan “klassiek 

intramuraal” 

Waarvan 

“geambulantiseerd” 

Locaties Leiden     

Leiden 87/89 25 7326 16 

Oegstgeest 14 9 5 

Locaties Duin- en Bollen    

Noordwijkerhout  85 85 0 

Katwijk 8 0 8 

Hillegom 8 0 8 

Locaties Alphen    

Alpen ad Rijn 33/3427  33/34 

Totaal 235 - 238 167 70 

 

 

 

                                                   
22 Plus op dit moment tijdelijk 2 extra cliënten tijdelijk op verzoek van gemeente. 
23 Gegevens over huidige 20 cliënten bekend (waaronder de twee extra plekken op verzoek van de gemeente en één 

open plek). In de berekening is het verblijf tot nu toe meegenomen (uitgaan van de verwachte tijd tot aan uitstroom 

geeft hier namelijk geen betrouwbaar beeld omdat het merendeel al heel langdurig verblijft). Bij de categorie langer 

dan 5 jaar/geen uitstroom mogelijk zijn er 5 cliënten waarbij uitstroom alleen mogelijk is als er een tussenvorm zou 

bestaan en wordt uitstroom naar ambulant niet als haalbaar gezien.  
24 Hierin alleen degenen meegenomen die naar ambulant zouden kunnen uitstromen (en niet naar tussenvormen).  
25 In Leiden en Oegstgeest zijn er samen 101 plekken bezet; in totaal zijn er 103 plekken. 
26 Meer klassiek: Locaties Diamantlaan, Roomburg, Vreewijk, Lange Mare; meer geambulantiseerd: locaties Stevenshof, 

Gerestraat en Nieuw Leiden.  
27 Formeel: 33.  
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Inzage in doelgroepen en uitstroommogelijkheden (relatie huisvestingsopgave)  

Rivierduinen 
Aantal 

plaatsen 
Doelgroep 

Prognoses van 

uitstroom (%) 

1 jaar – 3  jaar –5 

jaar - niet 

Prognose uitstroom 

per jaar naar 

(zelfstandige) 

woonruimte 

Locaties Leiden 87/89  N ±12 

Diamantlaan  10 Ouderen/SOM (qua PSY te zwaar voor V&V) 
0 – 0 – 0 - 33 0/1 

Diamantlaan 23 Intensieve PSY Zorg 

Roomburg 13 Beoogd ASS (nu heeft een kwart ASS) 0 – 0 – 13 - 0 2 

Vreewijk 11 Langdurig op terrein gewoond; blijvend 0 – 0 – 0 - 11 0 

Lange Mare 
11 

Deels oud Ribw doelgroep; deels nieuwe 

instroom; wat jongere doelgroep 
0 – 11 – 0 – 0  3 

Stevenshof  
5 

Beoogd zelfstandig in 2/3 jaar; meer 

doorstroom mogelijk 
0 – 5 – 0 - 0 128 

Kanaalstraat 

5 

Milde Dubbel Diagnose; uitstroom beoogd 

in 5 jaar, maar veelal stagnatie door 

terugval in druggebruik 

0 – 0 – 5 - 0 1 

Gerestraat 
3 

Uitstroom wellicht mogelijk maar leidt tot 

veel angst bij cliënten.  
0 – 3 – 0 – 0 1 

Nieuw Leiden 
8 

Al min of meer geambulantiseerd 

(begeleiding in appartementen); ASS 
0 – 0 – 8 – 0 2 

Oegstgeest 

14 

Intensieve begeleiding nodig; vergelijkbaar 

met Vreewijk (veel sprake van 

restverschijnselen) 

0 – 0 – 0 – 14 1 

Locaties Duin & 

Bollen 
101 

 
 ±1529/30 

Noordwijkerhout 

85 

EPA; veelal 25-30 jaar woonachtig op 

terrein (ZZP 3-5), waaronder 16/18 

plekken zware DD). 

0 – 1529 – 0 – 70 7 

Katwijk 8  
0 - 1630 – 0 – 0 8 

Hillegom 8  

Locaties Alphen 33/34   ±5 

Alphen ad Rijn31 16 Beschermd Wonen Autisme 
0 - 0 - 23 - 1032 5 

Alphen ad Rijn33 17 Beschermd Wonen Psychiatrie 

Totaal   0 – 50 – 49 - 138 ±30 

                                                   
28 Eventueel wel mogelijkheden tot omklap. 
29 In totaal 15 mensen zullen de in komende twee jaar verhuizen naar een omklapwoning in de wijk; daarmee is nog 

geen sprake van uitstroom uit Beschermd Wonen, maar wordt wel beroep gedaan op zelfstandige huisvesting in de 

wijk; regionaal gespreid (binnen Duin & Bollen en mogelijk deels Leiden). 
30 Ook hier geldt dat nieuwe locaties worden gezocht, maar dat dit nog geen uitstroom BW is. 
31 In totaal acht woningen (Vliestroom, Marsdiep en Aardster). 
32 Als volgt bepaald: Naar schatting is 30% van de cliënten blijvend (dat zijn er 10 van de 33); van de overige groep (23) 

stromen er ongeveer vijf per jaar uit (in de verhouding: vier maal mensen met ASS/PSY en 1 PSY). Dat betekent een 

gemiddelde verblijfsduur van 4,6 jaar. 
33 In totaal negen woningen (Groenestein, Aardster, Geerestein en Wederikstraat).  
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Cardea  

Inzage in spreiding plaatsen en type plaatsen Beschermd Wonen  

Gemeente  Totaal aantal 

plaatsen BW 

In toenemende mate “geambulantiseerd wonen” 

  N plekken, 

naastwonend 

mentorhuis 

N plekken 

satellietpanden 

N plekken naastwonend 

mentor light 

Leiden (9 locaties)  16 12 8 

Alphen (3 locaties)  8 2  

Teylingen (3 locaties)  8 4  

Noordwijkerhout (1 

locatie) 
 4 

  

Totaal34 
 

± 62 plekken, gemiddeld 58-60 plekken bezet  

w.o. ± 20-25 Wmo35 
 

 

Inzage in doelgroepen en uitstroommogelijkheden (relatie huisvestingsopgave)  

Cardea  
Aantal 

plaatsen 

Prognoses van 

uitstroom (%) 

1 jaar – 3  jaar – >5 

jaar - niet 

Prognose uitstroom 

per jaar naar 

zelfstandige 

woonruimte 

N direct gereed 

voor uitstroom naar 

zelfstandige 

woonruimte 

BW-plekken ± 25 0 – 25 – 0 - 0 ± 636 ± 2/336 

 

 

  

                                                   
34 Voor het totaaloverzicht is uitgegaan van 40% van het aantal plekken vanuit de Wmo (dat betekent 14 plekken in 

Leiden, vier in Alphen, vijf in Teylingen en twee in Noordwijkerhout. 
35 In het beleidskader staat 20 vermeld. Zie ook de informatie onder ‘doelgroep’. De vraag speelt of er moeten worden 

teruggegaan naar 20. Dit raakt aan de discussie over 18min/18plus. Daarnaast zijn er zeven plekken (Jong Ouderschap) 

voor jonge (aanstaande) moeders tot 27 jaar. Deze worden vanuit Jeugdhulp gefinancierd, maar incidenteel zitten hier 

ook BW cliënten. Het gaat om twee locaties in Lisse. 
36 Uitgaande van 60% uitstroom naar zelfstandig; een gemiddelde verblijfsduur van twee tot drie jaar en 10% mogelijke 

uitstroom die wordt belemmerd door andere factoren. 
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Binnenvest (Beschermd Wonen) 

Inzage in spreiding plaatsen en type plaatsen Beschermd Wonen en Opvang (peildatum juni 2017) 

Gemeente Totaal aantal plaatsen  Omschrijving 

Locaties Beschermd Wonen Waarvan “klassiek 

intramuraal” 

Waarvan 

“geambulantiseerd” 

Leiden ±57 ± 28 ± 29 

Alphen ±12  ± 12 

Oegstgeest ±3  ± 3 

Voorschoten 1  1 

Katwijk 1  1 

Noordwijkerhout 2  2 

Totaal ±7637 ± 28 ± 48 

 

Inzage in doelgroepen en uitstroommogelijkheden (relatie huisvestingsopgave)  

Aanbieder 
Aantal 

plaatsen 

Prognoses van 

uitstroom (%) 

<1 jaar – <3  jaar – 

<5 jaar – niet/>5 

jaar 

Prognose uitstroom 

per jaar naar 

zelfstandige 

woonruimte 

N direct gereed 

voor uitstroom 

naar zelfstandige 

woonruimte 

Beschermd 

Wonen in de 

wijk 

35 N= 3 -31 -0 -138 20 

 

Sociaal 

Pension 
28 0% -0% -0% -100% 039 

 

Bijzondere 

woonvormen 
13 0% -0% -0% -100% 0 / 1 

 

Totaal 76  ± 20  Incidenteel 

 

 

  

                                                   
37 Aantallen per gemeente als volgt berekend: Klassiek intramuraal: hieronder valt het Sociaal Pension met 28 

plaatsen. Geambulantiseerd: hieronder vallen de 35 plekken in beschermde woonvormen in de wijk (zes woningen 

in Leiden, drie woningen in Alphen en één woning in Oegstgeest) en de 13 plaatsen bijzondere woonvormen (zeven 

in Leiden, twee in Alphen, één in Voorschoten, één in Katwijk en twee in Noordwijkerhout; er lopen gesprekken 

voor een bijzondere woonvorm in andere gemeenten). Zowel in het Sociaal Pension als in de beschermde 

woonvormen kunnen ook mensen wonen op een justitiële titel of Wlz. Dit is verdisconteerd in de geschatte 

uitstroompercentages. 
38 Voor het Clean House vindt na zes tot negen maanden uitstroom plaats (= ongeveer vijf per jaar); de overige 

woningen kennen een gemiddelde verblijfsduur van twee jaar (= ongeveer 15 per jaar); een enkeling verblijft langdurig 

(langer dan vijf jaar). 
39 Incidenteel vindt uitstroom plaats, maar dat is dan naar het Beschermd Wonen in de Wijk. 



 
 

SS/17/1824/mobwhr 2 oktober 2017 © bureau HHM Pagina 39 van 49 

 

Steenrots 

Inzage in spreiding plaatsen en type plaatsen Beschermd Wonen  

Gemeente Totaal aantal plaatsen 

BW 

Waarvan “klassiek 

intramuraal” 

Waarvan 

“geambulantiseerd”40 

Katwijk 15 12 3 

Katwijk (toekomst) 9  9 

 24   

 

Inzage in doelgroepen en uitstroommogelijkheden (relatie huisvestingsopgave)  

Aanbieder 
Aantal 

plaatsen 

Prognoses van 

uitstroom (%) 

1 jaar – 3  jaar – >5 

jaar - niet 

Prognose uitstroom 

per jaar naar 

zelfstandige 

woonruimte 

N direct gereed 

voor uitstroom naar 

zelfstandige 

woonruimte 

Steenrots nu 15 0 – 0 – 10 – 4 241 n.v.t. 

Toekomst 24 0 – 0- 18 - 6 441 n.v.t 

 

 

’s Heerenloo 

Inzage in spreiding plaatsen en type plaatsen Beschermd Wonen  

Gemeente Totaal aantal plaatsen 

BW 

Waarvan “klassiek 

intramuraal” 

Waarvan 

“geambulantiseerd*” 

Noordwijk (op terrein) 7 GGz C    

Buiten terrein  11   

- Katwijk     

- Noordwijk    

- Leiden    

- Elders in de 

regio 
   

 18 GGz C42 18 N.v.t. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
40 Bij een aantal appartementen is ook toezicht in verband met zorgmijding. 
41 Uitgaande van een gemiddelde verblijfsduur van 4,5 jaar. Men beoogt een aantal extra plekken die bij realisatie 

zouden leiden tot een gemiddelde uitstroom van vier mensen per jaar. 
42 In totaal gaat het om 20 BW plekken voor GGZ C, waarvan 14 voor 18plus. 
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Inzage in doelgroepen en uitstroommogelijkheden (relatie huisvestingsopgave)  

SHL 
Aantal 

plaatsen 

Prognoses van 

uitstroom (%) 

1 jaar – 3  jaar – >5 

jaar - niet 

Prognose uitstroom 

per jaar naar 

zelfstandige 

woonruimte 

N direct gereed 

voor uitstroom naar 

zelfstandige 

woonruimte 

Op terrein 7  

         50%   - 50% 

0 0 

Buiten terrein 11 1 à 343 0 

Totaal 18    

 

 

Binnenvest (Maatschappelijke Opvang) 

Inzage in doelgroepen en uitstroommogelijkheden (relatie huisvestingsopgave); peildatum 

mei/juni 2017 

Inzage in 

spreiding 

plaatsen en 

type plaatsen 

Maatschappel

ijke opvang 

Aantal  

plaatsen 

Gemiddelde 

duur verblijf  

Gemiddeld 

beeld 

uitstroom 

(%) 

Z – BZW – 

BW*    

Prognose 

uitstroom per 

jaar naar 

zelfstandige 

woonruimte 

N direct 

gereed voor 

uitstroom 

naar 

zelfstandige 

woonruimte 

Crisisopvang 19 woningen 

3,5 maand44 100% -0% -0% 7545 

 

speelt46 
Hotel 3 

appartementen 

Dag- en 

Nachtopvang 

(73) 82 ± 5 maanden47 90% -0% -10% ± 180-22048 

 

 

 

25% 
Doorstroom-

kamers (9) 

Jongeren-

opvang 
6 plekken 6 maanden 

100%49 - 0% -

0% 
1245 

 

Totaal    ±270 - 310  

 

                                                   
43 Op dit moment gaat het om ongeveer één persoon per jaar; op termijn, bij een gemiddelde totale verblijfsduur van 

3 jaar, kan het gaan om drie mensen per jaar. 
44 Voorzieningen zijn samengenomen omdat het hotel (verblijfsduur twee weken) en de Crisisopvang (verblijfsduur drie 

maanden) elkaar opvolgen. 
45 Hoofdzakelijk uitstroom naar contingentwoningen.  
46 Geen schatting gegeven, maar beeld is dat een deel zou kunnen uitstromen zonder contingentwoning, hetgeen niet 

gebeurt vanwege tekort aan geschikte woningen. 
47 Aangegeven is dat ongeveer 20% van de doelgroep van de Nieuwe Energie bestaat uit draaideurcliënten (die niet 

goed of te snel uitstromen); 10% stroomt snel door omdat het gaat om meer economisch daklozen; 35% stroomt 

binnen drie tot vier maanden uit; 35% stroomt binnen zes tot negen maanden uit. De doorstroomkamers kennen een 

duur van een half jaar. Grofweg zou dat neerkomen op een gemiddelde duur van vijf maanden. Omdat dit 

fluctueert hanteren we hier een bandbreedte. 
48 Uitstroom naar kamers. 
49 Incidenteel uitstroom naar Nieuwe Energie. 
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Bijlage 6. Wensen ten aanzien van huisvesting 

Kwintes 

• De woningen in Boskoop zijn relatief klein; bij uitstroom is iets groter wenselijk. Dat lukt ook. 

 

Prodeba  

• Kleine sobere starterswoningen van 30 tot 35 m2, het liefs in de buurt van de (reguliere) 

voorzieningen als winkels etc. 

 

Haardstee 

• Prikkelarm in de laagste huurcategorie. 

• In de buurt van de woonvoorzieningen: voor autisme is het relevant dat de woningen in de 

buurt staan van de plek van uitstroom om vereenzaming te voorkomen en fluctuaties in 

problematiek op te vangen (indicaties moeten hierin dan ook kunnen meebewegen). Bij 

contingent woningen is het niet mogelijk de wijk aan te wijzen. Als dit wel zo zou zijn, zou 

de groep sneller kunnen doorstromen.  

• Van een goed kwalitatief niveau (niet te oude panden waar bijvoorbeeld de stroom uitvalt et 

cetera vanwege het risico op overprikkeling).  

 

Rivierduinen 

(voor zover uitstroom mogelijk is): 

• Huisvesting in de buurt, nabij de voorzieningen zodat mensen kunnen terugvallen op wat ze 

kennen. 

• Geclusterde woonvormen (bijvoorbeeld 3 op een galerij): wel zelfstandig, maar met 

mogelijkheid tot gezamenlijkheid / gemakkelijke sociale contacten/ laagdrempelig (dat 

laatste kwijtraken maakt uitstroom moeilijk voor veel mensen). 

• Omklapmogelijkheden (zie hierboven). 

• Eenpersoonseenheden (2 kamerappartementen; klein, niet te duur en goed onderhouden). 

• Een contingent-regeling is van belang in de gehele keten waarvan BW de laatste achterdeur 

vormt (“de olie in de machine”).  

• In Alphen is punt van aandacht dat de eigen BW woningen niet voldoen aan eisen der tijd (nu 

gedeeld sanitair en voordeur; er is behoefte aan zelfstandige wooneenheden).  

 

Cardea 

• Kleine goedkope studio’s met eigen sanitair (totaal 20 m2 is voldoende), maar wel met één 

voordeur. Juist door het delen van faciliteiten ontstaan veel problemen bij de doelgroep. 

Het liefst nog met een hoofdbewoner met een signalerende functie (niet voor zorg meer 

maar wel voor enige beschutting) naar het zorgveld. 

• De doelgroep wil vooral naar Leiden en ook naar Lisse en Alphen. Van belang is dat 

huisvesting niet al te landelijk ligt; een buitenwijk is prima; een dorp idem. Zolang het maar 

in de ‘normale’ wereld is (dat wil zeggen: in de nabijheid van openbaar vervoer i.v.m. 

bereikbaarheid opleiding / werk) en niet op een bedrijventerrein o.i.d. 

 

Binnenvest BW 

• Binnenvest kan beschikken over 50 contingent woningen. Bij uitstroom worden cliënten zelf 

huurder maar blijft Binnenvest op de achtergrond begeleiding bieden. 

• Bij uitstroom is behoefte aan kleine goedkope woningen (zie eigen onderzoek van de 

Binnenvest dat binnenkort verschijnt). In totaal 50% komt uit Leiden en wil hier blijven; 40% 

komt uit de regio en nog eens 10% van buiten.  
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Steenrots  

• Kleine, vriendelijke eenpersoonswoningen (ze moeten het ook schoonhouden) met 2 kamers 

is voldoende (tussen 50 en 55 m2). 

• Dicht bij de winkels en OV toegankelijk (veel cliënten zijn hun rijbewijs kwijt vanwege 

medicatie). 

 

‘s Heerenloo 

• Er is een tekort aan geschikte woningen: met name waar je met een aantal mensen bij 

elkaar zelfstandig kunt wonen en waar inpandig een trefpunt en begeleiding aanwezig is; 

dergelijke huisvesting is ook geschikt voor mensen met LVB. Er is dus behoefte aan woningen 

met mogelijkheid van een trefpunt en begeleiding. 

• Er is vooral vraag naar Noordwijk omdat mensen hier al gewoond hebben. Het gaat om 

jongvolwassenen (tussen 16 en 23e) die net in Noordwijk een netwerk hebben opgebouwd. 
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Bijlage 7. Toelichting contingent-regeling  

Bron: Verslag programma evaluatie huisvesten bijzondere doelgroepen 18 mei 2017 

 

Beschrijving contingent-regeling 

De contingent-regeling is ontstaan vanuit de corporaties waarbij de taak om woningen 

beschikbaar te stellen voor bijzondere doelgroepen beschreven staat in de 

huisvestingsverordening. Het DB van Holland Rijnland stelt het beleid vast. De uitvoering van de 

regeling wordt echter bekostigd door het PWHR. In eerste instantie konden alle instellingen die 

een samenwerkingsovereenkomst met het PWHR had cliënten voordragen voor een 

contingentplek. Het maakte daarbij ook niet uit of de aanvraag vanuit een intramurale of 

extramurale setting was. 

 

Door de veranderingen van de Wmo is hier een omkeer in gekomen. Door de beperkte omvang is 

het logischer om de plekken voornamelijk te gebruiken voor de uitstroom vanuit intramuraal. De 

urgente extramurale vraagstukken lopen deels via de contingent regeling of via de urgentie-

commissie. Binnen de contingent-regeling zijn er in het verleden ook extramurale partijen 

aangesloten. Daarnaast is er vaker de vraag om de regeling te gebruiken voor compliceerde 

extramurale vraagstukken vanuit zowel intra-als extramurale instelling. Het betreft hier vraag-

stukken die het bij de urgentie commissie vermoedelijk niet redden vanwege een verwijtbaar 

feit of waarbij verplichte begeleiding bij het zelfstandig wonen noodzakelijk is. Beide vraag-

stukken zijn op dit moment binnen de contingent-regeling mogelijk waarbij de nadruk ligt op 

intramurale aanvragen. 

 

Voldoet de regeling nog? En wie bepaalt de prioriteit? 

• De zorginstelling bepaalt nu zelf welke kandidaat hij een contingentplek geeft. 

• De toetsing hiervan is minimaal en niet duidelijk beschreven. Daarentegen liggen de 

toetsingscriteria van de urgentie commissie vast in de verordening. 

• Ondanks afwijzing urgentie commissie toch met voorrang een C-woning. 

• Urgentie commissie werkt ook met drie partijenovk (Wmo indicatie nodig/spreiding regio). 

• Naast Binnenvest hebben ook andere instellingen dak- en thuisloze aanvragen (zelfde 

toetsing). 

• Er worden partijen uitgesloten terwijl soortgelijke partijen deelnemen. 

• Het aantal contingenten kan niet ophoog zonder andere woningzoekenden te verdrukken. 

 

Het behaalde resultaat van de contingent regeling is: 

1. Draagt bij aan doorstroming vanuit intramurale instellingen. 

2. Door actieve toewijzing van woningen spreiding in woningbezit en regio. 

3. Client heeft een reële kans dat het zelfstandige wonen slaagt. 

4. Nauwelijks uitzettingen door overlast of huurschuld. 

5. Vast contactpersoon binnen instelling waardoor snel gehandeld kan worden. 

6. Borging van 2 jaar W begeleiding ligt regionaal vast. 

 

 

Evaluatie contingent-regeling 

Medio mei heeft er een evaluatie plaatsgevonden van de huidige contingent regeling voor wat 

betreft de huisvesting van bijzondere doelgroepen in de regio Holland-Rijnland.  

 

Belangrijkste aandachtspunten die tijdens deze evaluatie naar voren zijn gekomen hebben we 

hieronder samengevat.  
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Groeiende vraag van intramuraal naar extramuraal:  

• Meer acute situaties doordat er geen intramurale mogelijkheden zijn  

• Zeer grote groei dak/thuisloze nav recessie -> huisuitzettingen, Multi problemen door 

wegvallen van huis of baan  

• Groeiende groep: (ex)vastgelopen jongeren( tot 27 jaar) na begeleidt wonen project  

• Minder mensen krijgen een WLZ indicatie dus moet noodgedwongen zelfstandig  

• Speciale woonwensen, te weinig geclusterd wonen  

 

Groeiende groep vastgelopen thuissituaties:  

• Urgente thuissituaties worden nu ook opgemerkt door sociale wijkteams -> extra aanvragen  

• Stap naar zelfstandig wonen lukt alleen met noodzakelijke begeleiding en is acuut gewenst 

omdat er geen inschrijftijd is opgebouwd  

• Stap naar zelfstandig wonen is te groot, een tussenwoonvorm is gewenst BW of geclusterd 

wonen.  

• Huiselijk geweld: vanuit opvang naar eigen woning  

 

De druk op de sociale woningvoorraad is hoog waardoor het niet lukt in een noodsituatie sociaal 

te huren. De particuliere markt is voor mensen met een uitkering vaak te duur of niet passend.  

 

Door de toegang door Sociale wijkteams moet de weg naar gemeente en zorg makkelijker gaan. 

Zij doen steeds vaker een beroep op contingenten via zorgpartijen. Het meldpunt zorg en 

Overlast wordt sneller ingeschakeld bij problematische situaties. Niet iedere gemeente heeft een 

convenant voorkomen huisuitzetting. Mogelijk zou dit meer een regionale afspraak moeten 

worden. 

Bron: evaluatieverslag Huisvesten Bijzondere Doelgroepen 18 mei 2017. 

 

De knelpunten die worden ervaren komen overeen met de knelpunten die ook tijdens dit 

onderzoek naar boven zijn gekomen. Specifieke aandacht wordt besteed aan de groeiende groep 

die vastloopt in de thuissituatie. Ook voor deze ontwikkeling wordt het ontbreken van een 

passende ambulante infrastructuur genoemd.  

 

Aanbevelingen die worden meegegeven richten zich onder andere op het realiseren van meer 

betaalbare en kleinere woningen en het creëren van meer varianten in contractvormen. 

 

In het licht van dit onderzoek is het een waardevolle constatering dat corporaties, 

zorgaanbieders en gemeenten al nadrukkelijk met elkaar in gesprek zijn over de opgave die 

voorligt omtrent het huisvesten van BW en MO. Knelpunten worden gedeeld en aanbevelingen 

voorgedragen. Dit biedt een gedegen basis en een uitstekend platform om richting 2020 de juiste 

stappen te zetten. 
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Bijlage 8. Wijze waarop PGB is georganiseerd 

Bron: 

https://www.servicepunt71.nl/fileadmin/Bestanden/documenten/Publicaties/Aanbestedingen/WMO/

Algemene_info/algemene_informatie_beschermd_wonen.pdf 

 

Informatie over Persoonsgebonden budget bij Beschermd Wonen 

U wilt een Persoonsgebonden budget ontvangen waarmee u zelf uw zorg kunt inkopen. Om een 

PGB te ontvangen heeft u een zorgovereenkomst nodig. Met de zorgovereenkomst laat u de 

gemeente zien hoe u het budget wilt gaan besteden. U kunt een format van een 

zorgovereenkomst vinden op de site van de sociale verzekeringsbank (SVB). 

In de zorgovereenkomst geeft u aan wat de reden is dat u geen gebruik wilt maken van de 

zorgaanbieders die gecontracteerd zijn door de gemeente en de zorg zelf wilt inkopen. 

Als PGB-houder bent u zelf verantwoordelijk voor het aansturen van de zorg die u inkoopt. Dit 

houdt ook in dat u zelf de kwaliteit van de ondersteuning moet bewaken, en bij ziekte of 

vakantie van uw ondersteuner zelf vervangende ondersteuning moet regelen.  

 

De gemeente leiden heeft een aantal kwaliteitseisen aan beschermd wonen namelijk: 

• Er is 24-uur zorg oproepbaar. Dit betekent dat als u zorg nodig heeft u een zorgverlener kan 

bellen. De zorg kan geleverd worden door meerdere personen zodat bij ziekte of vakantie de 

zorg overgenomen kan worden. Deze zorgverlener kan u telefonisch helpen of is in de 

mogelijkheid om binnen 30 minuten bij u aanwezig te zijn. Afhankelijk van de zorgvraag van 

de cliënt dient de zorg altijd aanwezig te zijn (zzp5). 

• Zorg wordt geleverd aan de hand van een zorgplan. In het zorgplan staat beschreven welke 

doelen u wilt bereiken tijdens de periode dat u gebruik maakt van beschermd wonen. Ook 

wordt omschreven welke zorgactiviteiten ingezet worden om uw doelen te bereiken. Het 

zorgplan wordt ondertekend door de cliënt.  

• U of uw budgethouder beschikt over een zorgovereenkomst, waarin staat vastgelegd bij 

welke zorgverleners u de zorg gaat inkopen, het tarief van de zorgverlener en het aantal 

uren per zorgverlener. Ook staat hierin aangegeven om welke reden u geen gebruik wilt 

maken van zorgaanbieders die gecontracteerd zijn door de gemeente.  

• Als u niet zelf uw PGB kunt regelen kunt u iemand anders vragen uw budgethouder te zijn. 

Deze budgethouder mag niet ook uw zorgverlener zijn die u begeleiding biedt. U of uw 

budgethouder is financieel verantwoordelijk voor de uitvoering van uw PGB. De 

budgethouder legt verantwoording af over het te besteedde bedrag aan de gemeente via een 

zorgovereenkomst.  

• De zorgverlener(s) beschikt (beschikken)  over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)  

• Als u geholpen wordt door één zorgverlener dan dient u aan te tonen op welke manier/door 

wie de zorg overgenomen kan worden als deze zorgverlener uitvalt. 

 

Bij het hebben van een PGB komen een aantal administratieve zaken kijken namelijk het sluiten 

van een zorgovereenkomst, het bijhouden van de administratie en het doorsturen van de 

facturen aan de sociale verzekeringsbank (SVB).  

 

 

 

https://www.servicepunt71.nl/fileadmin/Bestanden/documenten/Publicaties/Aanbestedingen/WMO/Algemene_info/algemene_informatie_beschermd_wonen.pdf
https://www.servicepunt71.nl/fileadmin/Bestanden/documenten/Publicaties/Aanbestedingen/WMO/Algemene_info/algemene_informatie_beschermd_wonen.pdf
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Bijlage 9. Analyse wachtlijst Beschermd Wonen medio 2017 

Bron: Notitie Ontwikkeling cliënt aantallen Beschermd Wonen 2015/2016 & Analyse Wachtlijst 

(Centrumgemeente Leiden, 2017). Onderstaande teksten komen rechtstreeks uit voornoemde 

notitie. 

 

In maart 2017 is de centrumgemeente Leiden gestart met het analyseren van de wachtlijst 

Beschermd Wonen. 

Doelstelling hierbij is te komen tot up-to-date wachtlijst Beschermd Wonen zodat het mogelijk 

wordt: 

• beter te sturen50 op de instroom in Beschermd Wonen. 

• beleidsinformatie te genereren over knelpunten in vraag en aanbod.  

 

De uitkomsten van de analyse van de wachtlijst zullen enerzijds worden gebruikt als input om te 

komen tot werkafspraken met aanbieders die ervoor zorgen dat de gemeentelijke wachtlijst 

beter up tot date blijft, anderzijds als input bij het maken van inkoopafspraken beschermd 

wonen 2018 en de wijze waarop vanuit de gemeente gestuurd wordt op de transformatie 

Beschermd Wonen (meer diversiteit in geambulantiseerde vormen van Beschermd Wonen). De 

analyse wordt uitgevoerd door consulenten Beschermd Wonen van de gemeente Leiden. 

 

Gekozen aanpak analyse 

Bij aanvang van de analyse bleek dat op een aantal vlakken de wachtlijst van de gemeente 

(totaal aantal cliënten met een indicatie Beschermd Wonen die wacht op een plek), niet overeen 

kwam met wachtlijsten van aanbieders Beschermd Wonen zelf. Zodra cliënten een indicatie 

Beschermd Wonen hebben ontvangen, melden zij zich zelf aan bij de aanbieder waar zij graag 

zouden willen wonen. Gebleken is dat cliënten zich soms reeds aanmelden bij een aanbieder 

voordat er een indicatie is gesteld. Ook melden cliënten zich soms aan bij meerdere 

zorgaanbieders. Hierdoor ontstaan verschillen die een helder beeld over het aantal wachtenden 

vertroebelen.   

 

Bij het analyseren van de wachtlijst is dan ook gestart met het naast elkaar leggen van de 

wachtlijsten van zorgaanbieders en de gemeentelijke wachtlijst.  

Dit heeft geresulteerd in een voorlopig beeld van 111 cliënten op de wachtlijst Beschermd 

Wonen per 31-12-2016. Een klein deel (+/- 10 personen) staat sinds 1-1-2015 op de wachtlijst.  

Als volgende stap in de analyse van de wachtlijst is een inhoudelijke analyse gemaakt.  

 

Dit gebeurt op de volgende wijze: 

• Op basis van cliëntdossiers  is een sortering gemaakt op basis van aard van de problematiek: 

psychiatrische problematiek, Autisme, Maatschappelijke opvang, Jeugdpsychiatrie en LVB. 

Hierbij is bij cliënten vaak sprake van combinaties van problematiek;  

• Vervolgens is nagegaan of er een rode draad is te vinden tussen aard van de problematiek en 

wachtduur; 

• Vervolgens wordt momenteel per cliënt nader onderzocht wat de huidige situatie is van 

cliënten die lang op de wachtlijst staan en wat de oorzaken zijn van een lange wachttijd. 

 

  

                                                   
50 Sturing zit zowel in het in de gaten houden dat langst wachtenden het eerste worden geplaatst, maar ook in 

afspraken tussen gemeente en aanbieders ten aanzien van het centraal melden van instroom & uitstroom van 

cliënten. 
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Eerste resultaten 

Uit de eerste resultaten blijkt dat een deel van de cliënten reeds op een andere manier 

ondersteuning krijgt en geen interesse meer heeft in een Beschermd Wonen voorziening 

(indicatie wordt niet verzilverd). Daarnaast zijn er cliënten die aanspraak maken op een 

specifieke locatie/ vorm van Beschermd Wonen, waarvan de plekken schaars zijn.  

 

Dit laatste blijkt vooral te gelden voor cliënten met: 

• Autisme in combinatie met verstandelijke beperking (VG/ LVB) ouder dan 30 jaar; 

• Autisme in combinatie met agressie en dwang; 

• Moeder – Kind licht verstandelijk beperkt (LVB); 

• Ouderen met psychiatrische & somatische problematiek. 

 

Het analyseren van de wachtlijst wordt in de tweede helft van 2017 voortgezet. Het blijkt een 

tijdrovende klus om een goed beeld te krijgen van alle facetten die van invloed zijn op deze 

wachtlijst. Tegelijkertijd hechten we als gemeente hier groot belang aan omdat nu al blijkt dat 

het waardevolle informatie oplevert die uiteindelijk kan worden gebruikt om te komen tot 

effectieve maatregelen voor het terugdringen van het aantal wachtende cliënten.  

 

Grafiek 4. Verdeling van het aantal BW-cliënten op de wachtlijst naar gemeente (peildatum 31-12-2016) 
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