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Opbouw presentatie
• Inleiding: ‘meta-analyse’ woonbehoeften
• Maatschappelijke opvang
• Beschermd wonen
• Vrouwenopvang
• Detentie
• Jeugdhulp met verblijf
• Prognoses: 3 scenario’s

– Zonder tussenvoorzieningen
– Met tussenvoorzieningen
– Met tussenvoorzieningen en extramuralisering BW

• Vervolg: wonen met langdurige zorg WLZ
21. Inleiding - 2. MO - 3. BW - 4. VO - 5. Detentie - 6. JH met verblijf -7. Prognoses - 8. Slot



“Meta-analyse” woonbehoeften 
kwetsbare groepen

• 2016-2018: 16 onderzoeken naar omvang, 
door- en uitstroom en woonbehoefte van 
‘kwetsbare groepen’

• Nov-dec 2018: ‘meta-analyse’
• Hoeveel woningen zijn er nodig voor deze 

groepen?
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Stromen in meta-analyse
Aanmelding Opvang

Beschermd 
Wonen

Opvang 
plekken

Plekken 
jeugd met 

LVB

Woningen 
(met of zonder 

ambulante 
begeleiding)

Detentie
TBS

VO

JH zonder 
verblijf

JH met 
verblijf

Omklap 
woning

Tussen 
voorziening
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Stromen in meta-analyse
Aanmelding Opvang

Beschermd 
Wonen

Opvang 
plekken

Plekken 
jeugd met 

LVB

Woningen 
(met of zonder 

ambulante 
begeleiding)

Detentie
TBS

VO

JH zonder 
verblijf

JH met 
verblijf

Omklap 
woning

Tussen 
voorziening

5

Groen= 
nieuw

Zie meta-
analyse Zie meta-analyse
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Input voor, niet woningbouwopgave 
zelf

• Meta-analyse geeft inzicht in behoefte aan 
woningen

• Niet: hoeveel woningen moeten er bij 
gebouwd worden?

• Deel krijgt ook daadwerkelijk woning, 
bijvoorbeeld via urgentieverklaring

• Verdeling urgentie over doelgroepen erg 
afhankelijk van beleid en politieke beslissingen
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Van jaarlijkse woningbehoefte nu naar 
prognose

1. Hoe groot is de jaarlijkse woningbehoefte van de 
doelgroepen Opvang en Beschermd wonen?

2. Hoe groot zijn de doelgroepen Opvang en Beschermd 
wonen?

3. Hoe groot zijn deze doelgroepen in de toekomst?
a) Analyse van trends in het verleden
b) Bevolkingsprognoses

4. Bereken aandeel (%) van doelgroep dat elk jaar een 
woning nodig heeft.

5. Scenario 1: Woonbehoeften veranderen niet.
Hou deze percentages constant in toekomst  prognose 
woningbehoefte

6. Verschillende scenario’s.
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Jaarlijkse woningbehoefte vanuit 
Opvang en Beschermd wonen ALMERE

Opvang

Tussen 
voorziening

Omklap 
woning

Woningen 
(met of zonder 

ambulante 
begeleiding)

Beschermd 
Wonen

0

8

1) Doorstroom van beschermd 
wonen naar tussenvoorziening is 
geen realiteit, maar beleidskeuze

2) Woonbehoefte 260 vanuit opvang 
= aantal cliënten dat jaarlijks kan 
uitstromen naar (begeleid) 
zelfstandig wonen als er 
voldoende woningen zouden zijn.

3) Deel van hen krijgt ook 
daadwerkelijk woning, al dan niet 
via urgentie 1. Inleiding - 2. MO - 3. BW - 4. VO - 5. Detentie - 6. JH met verblijf -7. Prognoses - 8. Slot

Presentator
Presentatienotities
Aanname: Verblijf in tussenvoorziening duurt 2 jaar.Om jaarlijks 70 instroom te realiseren zijn dus 140 plekken nodigJaar:	Instroom:	Bewoners:	Uitstroom:+0	70	70	0+1	70	140	0+2 e.v.	70	140	70



Van jaarlijkse woningbehoefte nu naar 
prognose

1. Hoe groot is de jaarlijkse woningbehoefte van de 
doelgroepen Opvang en Beschermd wonen?

2. Hoe groot zijn de doelgroepen Opvang en Beschermd 
wonen?

3. Hoe groot zijn deze doelgroepen in de toekomst?
a) Analyse van trends in het verleden
b) Bevolkingsprognoses

4. Bereken aandeel (%) van doelgroep dat elk jaar een 
woning nodig heeft.

5. Scenario 1: Woonbehoeften veranderen niet.
Hou deze percentages constant in toekomst  prognose 
woningbehoefte

6. Verschillende scenario’s.
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Prognose doelgroep Opvang Almere

1. Analyse van Flevomonitors 2010-2016
– Zwerfjongeren (nachtopvang/ zwervend; < 23 jr)
– Feitelijk daklozen (nachtopvang/ zwervend; > 22 

jr)
– Residentieel daklozen (24-uurs voorzieningen; > 

22 jr)
2. Trends in absolute aantallen en verdeling 

naar leeftijd
3. % van leeftijdsgroep dat dakloos / thuisloos is 
 Bevolkingsprognose
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Prognose omvang doelgroep 
maatschappelijke opvang 2017-2029 

ALMERE obv Flevomonitors
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Prognose doelgroep Beschermd 
Wonen Almere

• Bron: Stipter-registraties, verrijkt met leeftijd 
door CBS

• Korte tijdreeks 2016- 2018 eerste half jaar
1. Trends in absolute aantallen en verdeling 

naar leeftijd
2. % van leeftijdsgroep dat in Beschermd 

wonen woont  Bevolkingsprognose
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Prognose omvang doelgroepen 
Opvang en Beschermd Wonen 

ALMERE 
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Van jaarlijkse woningbehoefte nu naar 
prognose

1. Hoe groot is de jaarlijkse woningbehoefte van de 
doelgroepen Opvang en Beschermd wonen?

2. Hoe groot zijn de doelgroepen Opvang en Beschermd 
wonen?

3. Hoe groot zijn deze doelgroepen in de toekomst?
a) Analyse van trends in het verleden
b) Bevolkingsprognoses

4. Bereken aandeel (%) van doelgroep dat elk jaar een 
woning nodig heeft.

5. Scenario 1: Woonbehoeften veranderen niet.
Hou deze percentages constant in toekomst  prognose 
woningbehoefte

6. Verschillende scenario’s.
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Percentages van doelgroepen met 
woonbehoefte

Opvang

Tussen 
voorziening

Omklap 
woning

Woningen 
(met of zonder 

ambulante 
begeleiding)

Beschermd 
Wonen

0%0%
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Presentator
Presentatienotities
De schatting van 13% van de bewoners van BW die kan uitstromen spoort redelijk, maar is waarschijnlijk aan de lage kant. Volgens een recent onderzoek van Significant (verschenen NA de meta-analyse) kan 16% binnen de beschikkingsperiode uitstromen. In de praktijk stroomt al 20% jaarlijks uit. Dat is echter niet allemaal positieve uitstroom en uitstroom naar een woning binnen Almere. De schatting van 38%+7% = 45% van de clienten van MO die uitstroomt naar een (omklap-)woning wordt bevestigd door een recent onderzoek van Significant (verschenen NA de meta-analyse): “Bijna de helft van de MO cliënten gaan bij uitstroom zelfstandig wonen, in de helft van deze gevallen met ambulante begeleiding. 13% van de cliënten gaan beschermd of begeleid wonen. Een derde van de cliënten vertrekt uit de opvang zonder nieuwe verblijfplaats” (Significant 2019: 13, alinea 30).Dat 100% vanuit een tussenvoorziening succesvol doorstroomt naar een woning is een aanname. Waarschijnlijker is dat een deel niet lukt en toch weer dakloos wordt of terug moet naar beschermd wonen.



Van jaarlijkse woningbehoefte nu naar 
prognose

1. Hoe groot is de jaarlijkse woningbehoefte van de 
doelgroepen Opvang en Beschermd wonen?

2. Hoe groot zijn de doelgroepen Opvang en Beschermd 
wonen?

3. Hoe groot zijn deze doelgroepen in de toekomst?
a) Analyse van trends in het verleden
b) Bevolkingsprognoses

4. Bereken aandeel (%) van doelgroep dat elk jaar een 
woning nodig heeft.

5. Scenario 1: Woonbehoeften veranderen niet.
Hou deze percentages constant in toekomst  prognose 
woningbehoefte

6. Verschillende scenario’s.

161. Inleiding - 2. MO - 3. BW - 4. VO - 5. Detentie - 6. JH met verblijf -7. Prognoses - 8. Slot



Opbouw presentatie
• Inleiding: ‘meta-analyse’ woonbehoeften
• Maatschappelijke opvang
• Beschermd wonen
• Vrouwenopvang
• Detentie
• Jeugdhulp met verblijf
• Prognoses: 3 scenario’s

– Zonder tussenvoorzieningen
– Met tussenvoorzieningen
– Met tussenvoorzieningen en extramuralisering BW

• Vervolg: wonen met langdurige zorg WLZ
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Jaarlijkse woningbehoefte vanuit 
vrouwenopvang

Aanmelding Opvang
Beschermd 

Wonen

Opvang 
plekken

Plekken 
jeugd met 

LVB

Woningen 
(met of zonder 

ambulante 
begeleiding)

Detentie
TBS

VO

JH zonder 
verblijf

JH met 
verblijf

Omklap 
woning

Tussen 
voorziening
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Onderbouwing woonbehoefte VO
• Meta-analyse: Wagenaar/Hoes 2017: jaarlijks zijn er in 

Almere 9 woningen nodig voor cliënten 
vrouwenopvang

• De capaciteit van vrouwenopvang in Almere is 
inmiddels echter hoger dan toen

• Bovendien kregen veel meer vrouwen een woning via 
urgentieverklaringen van de Vrouwenopvang. In 2018:
– 21 via Blijfgroep Almere
– 20 via vrouwenopvang elders in het land

 Prognose: 
– Almere: rekening houden met uitbreiding capaciteit
– Landelijk: parallel aan bevolkingsprognose CBS 
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Jaarlijkse woningbehoefte vanuit 
detentie

Aanmelding Opvang
Beschermd 

Wonen

Opvang 
plekken

Plekken 
jeugd met 

LVB

Woningen 
(met of zonder 

ambulante 
begeleiding)

Detentie
TBS

VO

JH zonder 
verblijf

JH met 
verblijf

Omklap 
woning

Tussen 
voorziening
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Onderbouwing woningbehoefte 
detentie

• Meta-analyse: Wagenaar/Hoes 2017: jaarlijks 
zijn er in Almere 8 woningen nodig voor ex-
gedetineerden

• Exodus: in 2020 komen er twee beschut 
wonen projecten bij voor ex-gedetineerden. 
Van hieruit jaarlijks nog eens 8 ex-
gedetineerden met woonbehoefte.
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Jaarlijkse woningbehoefte vanuit 
Jeugdhulp met verblijf

Aanmelding Opvang
Beschermd 

Wonen

Opvang 
plekken

Plekken 
jeugd met 

LVB

Woningen 
(met of zonder 

ambulante 
begeleiding)

Detentie
TBS

VO

JH zonder 
verblijf

JH met 
verblijf

Omklap 
woning

Tussen 
voorziening
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Onderbouwing woonbehoefte 
Jeugdhulp met verblijf (1)

• Meta-analyse: Wagenaar/Hoes 2017: jaarlijks zijn er in 
Almere 50 woningen nodig voor uitstroom uit jeugdhulp 
met verblijf
– 12 Intermetzo, Doenersdreef, ‘s Heerenloo
– 38 Triade en Vitree

• Bij Triade / Vitree navraag gedaan:
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Vanuit: Uit-
stroom
per jaar

Maar:

Triade pleegzorg 8 2 werkelijk + 6 als er in Almere woningen zouden zijn 
geweest

Vitree pleegzorg 24 21 waren 16-17 jr en 3 waren 18-22 jr. Aanname: 13 
hebben woning nodig.

Vitree residentieel 25 18-22 jr ; hebben allen behoefte aan woning in Almere



Onderbouwing woonbehoefte 
Jeugdhulp met verblijf (2)

• Dus woningbehoefte vanuit Triade/ Vitree = 
46 per jaar

• En Triade / Vitree is 75% van totale behoefte 
 totale behoefte = 60 / jaar
Prognose: relateren aan bevolkingsgroei 
jeugdigen
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Opbouw presentatie
• Inleiding: ‘meta-analyse’ woonbehoeften
• Maatschappelijke opvang
• Beschermd wonen
• Vrouwenopvang
• Detentie
• Jeugdhulp met verblijf
• Prognoses: 3 scenario’s

1. Zonder tussenvoorzieningen
2. Met tussenvoorzieningen
3. Met tussenvoorzieningen en extramuralisering BW

• Vervolg: wonen met langdurige zorg WLZ
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Aannames Scenario 1: ZONDER 
tussenvoorzieningen

• Woonbehoeften veranderen niet
• Er komen geen ‘tussenvoorzieningen’ bij
• Alleen reeds geplande capaciteitsuitbreiding wordt 

meegenomen
• Iedereen die kan uitstromen uit detentie, 

vrouwenopvang, jeugdhulp met verblijf, stroomt uit 
naar zelfstandig wonen

• 13% uitstroom vanuit BW verdeeld:
– 5% naar omklapwoningen (gebaseerd op cijfers Kwintes)
– 8% direct naar zelfstandig wonen

• Uitstroom vanuit MO:
– 3% naar tussenvoorziening gaat naar omklapwoning
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Recapituleren: percentages van MO en 
BW met woonbehoefte

Opvang

Tussen 
voorziening

Omklap 
woning

Woningen 
(met of zonder 

ambulante 
begeleiding)

Beschermd 
Wonen

0%0%
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Presentator
Presentatienotities
De schatting van 13% van de bewoners van BW die kan uitstromen spoort redelijk, maar is waarschijnlijk aan de lage kant. Volgens een recent onderzoek van Significant (verschenen NA de meta-analyse) kan 16% binnen de beschikkingsperiode uitstromen. In de praktijk stroomt al 20% jaarlijks uit. Dat is echter niet allemaal positieve uitstroom en uitstroom naar een woning binnen Almere. De schatting van 38%+7% = 45% van de clienten van MO die uitstroomt naar een (omklap-)woning wordt bevestigd door een recent onderzoek van Significant (verschenen NA de meta-analyse): “Bijna de helft van de MO cliënten gaan bij uitstroom zelfstandig wonen, in de helft van deze gevallen met ambulante begeleiding. 13% van de cliënten gaan beschermd of begeleid wonen. Een derde van de cliënten vertrekt uit de opvang zonder nieuwe verblijfplaats” (Significant 2019: 13, alinea 30).Dat 100% vanuit een tussenvoorziening succesvol doorstroomt naar een woning is een aanname. Waarschijnlijker is dat een deel niet lukt en toch weer dakloos wordt of terug moet naar beschermd wonen.



Aannames scenario 1: woonbehoefte MO en BW 
zonder tussenvoorzieningen

Opvang

Tussen 
voorziening

Omklap 
woning

Woningen 
(met of zonder 

ambulante 
begeleiding)

Beschermd 
Wonen

5%8%
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Presentator
Presentatienotities
1. De schatting van 5% van BW naar Omklap is gebaseerd op gegevens van Kwintes: 13 mensen stroomden uit naar omklapwoningen, Kwintes heeft 268 clienten BW in Almere. 13/268=5%.2. De schatting van 8% van BW naar woningen is gebaseerd op de meta-analyse: jaarlijks stroomt 13% uit naar tussenvoorzieningen. Van die 13% gaat 5% naar omklap, dus 8% blijft over.3. De schatting van 10% van MO naar Omklap is gebaseerd op de meta-analyse: opvang stroomt 38% naar woningen7% naar omklapvoorzieningen3% naar tussenvoorzieningen.De 10% is gebaseerd op die 7% omklap + 3% naar tussenvoorzieningen.



Berekenen prognose woonbehoeften 
Scenario 1: ZONDER 
tussenvoorzieningen

• MO en BW: Prognose omvang doelgroep 
vaststaand percentage heeft woning nodig

• VO: toename capaciteit + landelijke 
bevolkingsgroei

• Detentie: toename capaciteit  + prognose 
omvang doelgroep

• Jeugdhulp met verblijf: prognose omvang 
doelgroep
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Scenario 1: Prognose jaarlijkse woonbehoefte 
tussenvoorzieningen
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Waarvan 90-
100 omklap-

woningen per 
jaar

Hoe duurzaam 
is deze 

uitstroom?

Presentator
Presentatienotities
Er zijn in dit scenario 475-555 woningen per jaar nodig voor deze doelgroepen. De uitstroom uit de maatschappelijke opvang neemt het leeuwendeel daarvan voor zijn rekening.Van die ca 500 woningen zijn er dan ca 100 nodig voor omklapwoningen.We verwachten dat de kans op terugval groot is zonder tussenvoorzieningen. Uit de meta-analyse bleek dat die tussenvoorzieningen echt nodig zijn.



Scenario 1: zonder 
tussenvoorzieningen 2017  2030

Woningen 
(met of zonder 

ambulante 
begeleiding)

Opvang

Beschermd 
Wonen

Detentie
TBS

VO

JH met 
verblijf

Omklapwoning
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260  295

Presentator
Presentatienotities
Dit is hetzelfde als de grafiek hiervoor, maar dan met pijlen.Vóór de pijl: woningbehoefte 2017Ná de pijl: woningbehoefte 2030



Aannames Scenario 2: 
MET tussenvoorzieningen

• Woonbehoeften veranderen niet
• Verblijf in tussenvoorziening duurt 2 jaar
Let op:
• uit woningen geen uitstroom, dus 

woonbehoefte = elk jaar woningen erbij!
• Uit tussenvoorzieningen wel uitstroom. Dus 

niet elk jaar plekken erbij.
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De tussenvoorzieningen in de keten

Opvang

Tussen 
voorziening

Omklap 
woning

Woningen 
(met of zonder 

ambulante 
begeleiding)

Beschermd 
Wonen

0%0%

33

De tussenvoorzieningen kunnen 
fungeren als ‘buffervoorraad’ voor 

terugvalpreventie. 
• Is ‘terugstroom’ te organiseren? 

• Of wordt het terugval naar 
Opvang?
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Scenario 2: Prognose jaarlijkse 
woonbehoefte tussenvoorzieningen
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Zelfstandig wonen (alle doelgr)

Totaal woning + tussenvoorz

Dip 2022: instroom in 
tussen-voorzieningen, 

dan even minder 
woningen nodig

Uitstroom, 
dus totaal 

aantal 
plekken

Geen 
uitstroom, 
dus elk jaar 

erbij

Presentator
Presentatienotities
Let op, de behoefte aan plekken Tussenvoorziening is nu NIET 0! Die is ongeveer 70. Mbt de Tussenvoorzieningen tonen we dus plekken, niet personen. Er  stromen mensen weer uit. Er zijn dus vanaf 2021 elk jaar ca 80 plekken nodig, NIET plekken ERBIJ. Mbt de woningen gaan er  in principe GEEN mensen uit. Dit is dus WEL een jaarlijkse opgave om elk jaar ongeveer 500 woningen ERBIJ te realiseren.



Scenario 2: met tussenvoorzieningen 
2017  2030

Woningen 
(met of zonder 

ambulante 
begeleiding)

Opvang

Beschermd 
Wonen

Detentie
TBS

VO

JH met 
verblijf

Omklap-
woning
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Tussen-
voorziening

50  60

260  295

Presentator
Presentatienotities
Dit is hetzelfde als de grafiek hiervoor, maar dan met pijlen.Vóór de pijl: woningbehoefte 2017Ná de pijl: woningbehoefte 2030Aanname: Verblijf in tussenvoorziening duurt 2 jaar



Aannames 
Scenario 3: extramuraliseren

• Er zijn tussenvoorzieningen
• Nog eens 30% van BW stroomt via tussenvoorzieningen uit naar 

woningen in de wijk
– Overige BW-bewoners: blijven wonen waar ze zijn, deel krijgt 

financiering via Wmo, deel via WLZ
– Start extramuralisering 2021
– Uitstroom BW 2021: +10%; 2022: +20%; 2023: +30%

• Daarna weer normale uitstroom (13%). We nemen aan dat na 2024 
alleen de groep die echt in BW thuishoort instroomt in BW en dat 
er daarna dus niet méér te extramuraliseren valt.

• De doelgroep krimpt tot 40% van omvang door extramuralisering
en herindicatie naar WLZ.

• Bij overige doelgroepen (MO, VO, detentie, jeugdhulp met verblijf): 
geen verandering woonbehoefte
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Aannames scenario 3: percentages van 
doelgroepen met woonbehoefte

Opvang

Tussen 
voorziening

Omklap 
woning

Woningen 
(met of zonder 

ambulante 
begeleiding)

Beschermd 
Wonen

0%0%
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Maximum in 3 
stappen van 
10%, daarna 
terug naar 

13%

Presentator
Presentatienotities
De schatting van 13% van de bewoners van BW die kan uitstromen spoort redelijk, maar is waarschijnlijk aan de lage kant. Volgens een recent onderzoek van Significant (verschenen NA de meta-analyse) kan 16% binnen de beschikkingsperiode uitstromen. In de praktijk stroomt al 20% jaarlijks uit. Dat is echter niet allemaal positieve uitstroom en uitstroom naar een woning binnen Almere. De schatting van 38%+7% = 45% van de clienten van MO die uitstroomt naar een (omklap-)woning wordt bevestigd door een recent onderzoek van Significant (verschenen NA de meta-analyse): “Bijna de helft van de MO cliënten gaan bij uitstroom zelfstandig wonen, in de helft van deze gevallen met ambulante begeleiding. 13% van de cliënten gaan beschermd of begeleid wonen. Een derde van de cliënten vertrekt uit de opvang zonder nieuwe verblijfplaats” (Significant 2019: 13, alinea 30).Dat 100% vanuit een tussenvoorziening succesvol doorstroomt naar een woning is een aanname. Waarschijnlijker is dat een deel niet lukt en toch weer dakloos wordt of terug moet naar beschermd wonen.



Scenario 3: Prognose jaarlijkse 
woonbehoefte bij 
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Tussenvoorzieningen

Zelfstandig wonen (alle doelgr)

Totaal woning + tussenvoorz

In 2023 van 460 naar 590 
woningen= eerste 

uitstroom uit 
tussenvoorziening

Geen uitstroom

Wel uitstroom. 

Presentator
Presentatienotities
Dit lijkt een gigantische opgave. In 2025 is er jaarlijks behoefte aan 685 woningen.Let op, de behoefte aan plekken Tussenvoorziening is nu NIET 0! Die is ongeveer 70. Mbt de Tussenvoorzieningen tonen we dus plekken, niet personen. Er  stromen mensen weer uit. Er zijn dus in 2023 en 2024 ca 210 plekken nodig, NIET plekken ERBIJ. Mbt de capaciteit Tussenvoorzieningen: deze stijgt tussen 2020 en 2023 om de extramuralisering op te vangen. Daarna is er minder nodig, omdat er niet meer “geëxtramuraliseerd” kan worden. De groep die op zich zelf kan wonen is na herindicatie WLZ en extramuralisering min of meer “op”. We nemen aan dat dan nog elk jaar 13% van de gekrompen doelgroep uitstroomt naar een tussenvoorziening.Mbt de woningen gaan er  in principe GEEN mensen uit. Dit is dus WEL een jaarlijkse opgave om elk jaar ongeveer 680 woningen ERBIJ te realiseren.



Scenario 3: extramuralisering
2017  20242030

Woningen 
(met of zonder 

ambulante 
begeleiding)

Opvang

Beschermd 
Wonen

Detentie
TBS

VO

JH met 
verblijf

Omklap-
woning

391. Inleiding - 2. MO - 3. BW - 4. VO - 5. Detentie - 6. JH met verblijf -7. Prognoses - 8. Slot

Tussen-
voorziening

50 
19545

260  295

Behoefte aan 
tussenvoorzieningen stijgt 

tijdelijk om 
extramuralisering op te 

vangen

Presentator
Presentatienotities
Dit is hetzelfde als de grafiek hiervoor, maar dan met pijlen.Vóór de pijl: woningbehoefte 2017Ná de pijl: woningbehoefte 2030Aanname: Verblijf in tussenvoorziening duurt 2 jaar. Extramuralisering start in 2021.



Vervolg
• Woonbehoefte vanuit WLZ in kaart brengen
• Deze woonbehoefte prognotiseren
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TOELICHTINGEN
1. Doorstroom vanuit BW
2. Analyses prognose doelgroep Opvang
3. Analyses prognose doelgroep BW
4. Berekenen %-ages van doelgroep met 

woonbehoefte 

421. Inleiding - 2. MO - 3. BW - 4. VO - 5. Detentie - 6. JH met verblijf -7. Prognoses - 8. Slot



Jaarlijkse woningbehoefte vanuit 
Opvang en Beschermd wonen

Opvang

Tussen 
voorziening

Omklap 
woning

Woningen 
(met of zonder 

ambulante 
begeleiding)

Beschermd 
Wonen

50

Geen info over 
stromen van BW 
naar omklap en 

tussenvoorziening
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Aannames van BW naar 
Tussenvoorziening en omklap

Opvang

Tussen 
voorziening

Omklap 
woning

Woningen 
(met of zonder 

ambulante 
begeleiding)

Beschermd 
Wonen

0

Aannames:
• Niemand (0) van BW naar Omklap
• Uitstroom van BW naar Tussenvoorziening is een 

beleidskeuze.
• 50 is maximaal. Het creëren van meer tussenvoorzieningen 

genereert niet meer uitstroom uit BW. 
• Waarschijnlijk is een tussenstap tussen BW en (B)ZW 

gewenst. 
Conclusies:
• BW Woning van 50 naar 0; 
• BW  Tussenvoorziening van 0 naar 50 44
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Jaarlijkse woningbehoefte vanuit 
Opvang en Beschermd wonen

Opvang

Tussen 
voorziening

Omklap 
woning

Woningen 
(met of zonder 

ambulante 
begeleiding)

Beschermd 
Wonen

0

Aanname: 
• Verblijf in tussenvoorziening duurt 2 jaar.
• Om jaarlijks 70 instroom te realiseren zijn dus 

140 plekken nodig
Jaar: Instroom: Bewoners: Uitstroom:
+0 70 70 0
+1 70 140 0
+2 e.v. 70 140 70 45
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Presentator
Presentatienotities
Aanname: Verblijf in tussenvoorziening duurt 2 jaar.Om jaarlijks 70 instroom te realiseren zijn dus 140 plekken nodigJaar:	Instroom:	Bewoners:	Uitstroom:+0	70	70	0+1	70	140	0+2 e.v.	70	140	70



Omvang doelgroep OPVANG Almere

Opvang Beschermd Wonen

Woningen 
(met of zonder 

ambulante 
begeleiding)

Omklap 
woning

Tussen 
voorziening

0 0Flevomonitors 2005-2016:
• Zwerfjongeren: jongeren jonger dan 

23 jaar die in de nacht- of 
noodopvang verblijven

• Feitelijk daklozen: ≥ 23 jaar; zwerven 
op straat of verblijven in de 
nachtopvang; 

• Residentieel daklozen: ≥ 23 jaar; 
verblijven in 24-uurs opvang-
voorzieningen (noodopvang, 
crisisopvang en begeleid wonen)

• Vóór 2016 inclusief Beschermd 
wonen, daarna zonder.

• Beschermd wonen = andere 
bron: Stipter/ CBS.
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Doelgroep Opvang: Analyse 
Flevomonitors 2010-2016 (1)

1. Tussen 2010 en 2016 is het aantal zwerfjongeren + 
feitelijk daklozen + residentieel daklozen in ALMERE 
circa 630

2. We kijken max 3-4 jaar terug. Vóór 2013 verschillen in 
registratiedichtheid, definities en betrouwbaarheid 

3. We prognotiseren alleen op basis van 
leeftijdsverdeling. 

1. We gebruiken etniciteit niet want: a) etniciteit is alleen 
voor feitelijk daklozen stabiel geregistreerd. b) Voor 
prognoses is etniciteit per leeftijdsklasse van belang, 
maar zo is in de Flevomonitors niet gerapporteerd.

2. We gebruiken geslacht (% M/V) niet, want in de 
bevolkingsprognoses blijft deze verhouding stabiel.
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Doelgroep Opvang: analyse 
Flevomonitors 2010-2016 (2)

• Absoluut aantal zwerfjongeren en feitelijk daklozen is stabiel 
 in prognose: stabiel gehouden

• Sinds 2014 dalende trend residentieel daklozen.
– Volgens oude definitie: 2010-2014  2014-2016 
– Als het een beleidseffect is – gevolg van meer herstelgericht werken: 

dalende trend doorzetten. 
– Als het een extern effect is -afhankelijk van conjunctuur: stabiel 

houden.
– Trend correleert goed met conjunctuur. 
– Daarom houden we in de prognoses het aandeel residentieel daklozen 

stabiel.

• Afgelopen 4 jaar meer 30-39 jarigen en minder 50+ ers. 
– Het doorzetten van deze trend (rode scenario) of stabiel houden van 

leeftijdsverdeling (blauwe scenario) verandert niet veel aan prognose. 
– Dat komt doordat in het verleden de toename van 30ers 

gecompenseerd werd door de afname van 50-plussers. 48
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Omvang doelgroep Beschermd 
wonen

• CBS heeft cijfers naar leeftijd voor doelgroep “Wmo Opvang en verblijf” 2016, 2017 
en 2018 eerste half jaar. 

• Volgens CBS definitie:
– Beschermd wonen
– Opvang
– Spoedopvang
– Overig beschermd wonen en opvang

• Bij navraag en analyse bleken dit echter regionale cijfers over alleen
Beschermd wonen te zijn.

• Bron CBS: registraties contracten aankoopcentrale
• Aantallen zijn vertaald naar Almeerse cliënten Beschermd Wonen.
• Flevomonitor en CBS Opvang & Verblijf tellen twee verschillende 

doelgroepen, er is minimale overlap
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Omvang doelgroep Beschermd 
wonen

• Er lijkt een dalende trend te zijn: minder 18 t/m 29 jarige Wmo-
cliënten opvang en verblijf
– Kan gevolg zijn van beleidsinspanningen: extramuralisering en 

ambulantisering. 
Scenario 1 = trend doorzetten.

• In prognoses kiezen we er echter voor om deze trend niet door 
te trekken, want:
– Tijdreeks is erg kort (2016 t/m 1e half jaar 2018). 
– Onderzoek Significant (2019)(1): dalende aantallen 18-30 jarige cliënten 

in Beschermd wonen lijkt gevolg zijn van te weinig verblijfsplekken voor 
jongeren

Scenario 2 = aandelen per leeftijdsgroep constant 
aanhouden op gemiddelde 2016-2018H1.
In volgende prognose hanteren we dit scenario 2.

(1.) Onderzoek naar de huidige én 
toekomstige woon- en 
ondersteuningssituatie van
kwetsbare bewoners in de regio 
Flevoland 50
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Berekenen % van doelgroep dat elk 
jaar een woning nodig heeft

Rekenvoorbeeld:
• Meta-analyse: jaarlijkse 

woonbehoefte vanuit 
maatschappelijke opvang ca. 
260 mensen

• Doelgroep maatschappelijke 
opvang is 680

• % doelgroep dat woning 
nodig heeft: 260/680 = 38%
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Scenario’s woonbehoeften
1. Woonbehoeften veranderen niet

• % van doelgroep dat woning behoeft blijft gelijk

2. Extramuralisering zet door; geslaagde 
opbouw ambulantisering en preventie

• Verhogen door- en uitstroom via 
tussenvoorzieningen, doelgroep neemt in 
omvang af.
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Percentages van doelgroepen met 
woonbehoefte

Opvang

Tussen 
voorziening

Omklap 
woning

Woningen 
(met of zonder 

ambulante 
begeleiding)

Beschermd 
Wonen

0%0%
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Tussenvoorzieningen zijn 
er nu nog nauwelijks. 

Daarom scenario’s 
ZONDER en MET 

tussenvoorzieningen
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