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Samenvatting

HVO-Querido loopt er tegen aan dat Top 600 cliënten in een tij-
delijke sloopwoning met ambulante begeleiding van Discus vaak 
geen perspectief hebben op een vaste verblijfplek voor daarna. 
Het vinden van een passende woonruimte is moeilijk in Amster-
dam, terwijl dat wel als belangrijk wordt gezien voor een succesvol 
begeleidingstraject. Voornamelijk voor cliënten zonder beschik-
king Maatschappelijke Opvang of Beschermd Wonen (MO of 
BW) is dit een probleem, omdat deze zijn aangewezen op de vrije 
woningmarkt. Zodra een Top 600 cliënt wel een beschikking heeft 
is een Discus woning een optie, maar zonder beschikking moet 
een woning gezocht worden buiten de MO/BW keten. 

Na drie jaar ambulant begeleiden van Top 600 cliënten in een tij-
delijke sloopwoning is de huidige situatie opgemaakt en gekeken 
naar het aantal geslaagde trajecten. Wat hieraan heeft bijgedra-
gen en wat het perspectief op een vervolg is. In totaal zijn tussen 
2014 en 2017 19 cliënten begeleid in 13 verschillende woningen. 
Om te bepalen of een begeleidingstraject succesvol is zijn ambu-
lant begeleiders, Top 600 regisseurs en cliënten geïnterviewd. 
Hierbij is gekeken naar verschillende begeleidingscriteria vanuit 
de stabiele mix die bijdragen aan het versterken van de maat-
schappelijke positie van de cliënt. 

Uit onze analyse blijkt dat 62,5% van de cliënten volgens de sta-
biele mix criteria in een succesvol begeleidingstraject zit of deze 
heeft afgerond. Uit onze gegevens blijkt ook dat 37,5% van de Top 
600 lijst af is door afname van contacten met politie en justitie. Er 
heeft echter maar 25% van de cliënten zicht op een vaste verblijf-
plek op de lange termijn. 

De ondervraagde cliënten ervaart de begeleiding als prettig en 
geeft aan dat het een mogelijkheid biedt om te werken aan per-
soonlijke doelen en re-integratie in de maatschappij. De tijdelijke 
aard van de sloopwoning wordt daarnaast als onrustig en stress-
vol ervaren, omdat ze niet weten waar ze aan toe zijn na de con-
tractperiode van twee jaar. 

Wij zien dit verslag als een aanleiding om met de betrokken 
partijen na te denken over hoe we Top 600 cliënten na een 
geslaagd begeleidingstraject in een tijdelijke sloopwoning 
een passend vervolg kunnen bieden.
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Inleiding

Sinds halverwege 2014 biedt HVO-Querido tijdelijke sloopwonin-
gen met ambulante begeleiding aan Top 600 cliënten. Na het uit-
zitten van hun gevangenisstraf krijgen zij ondersteuning om weer 
een bestaan op te bouwen vanuit een tijdelijke stabiele woonsitu-
atie al of niet in hun eigen buurt. De principes van Housing First 
zijn op deze wijze vertaald naar de Top 600 doelgroep. Bij de start 
van dit project is bepaald dat het om tijdelijke woonruimte gaat 
voor maximaal 2 jaar. De cliënt gaat samen met de begeleiding 
op zoek naar een eigen woonplek voor na deze periode. Het pro-
ject is nu 3 jaar verder en de eerste tijdelijke huurcontracten en 
begeleidingstrajecten zijn beëindigd. Reden om de resultaten te 
evalueren en te presenteren.

Probleem

Het vinden van een passende vaste verblijfplek na de tijdelijke 
sloopwoning is moeizaam. Na analyse blijkt dat er voor slechts 
25% van de Discus Top 600 cliënten tussen april 2014 en maart 
2017 een vaste verblijfplek gevonden is of hier direct zicht op is. 
Dit terwijl 62,5% van deze cliënten het goed doet op de tijdelijke 
sloopwoning met ambulante begeleiding. Een geslaagd Top 600 
begeleidingstraject verdiend volgens ons dan ook een vervolg en 
het hebben van perspectief op een vaste verblijfplek voor de toe-
komst is hiervoor belangrijk.

Centrale vraag

Welke oplossingen zijn er mogelijk om Top 600 
cliënten met een geslaagd begeleidingstraject 
in een tijdelijke sloopwoning een lange termijn 
perspectief te bieden en terugval in het criminele 
circuit te beperken? 

Sloopwoningen 2014-2017
In de periode 2014- 2017 zijn er in totaal 13 woningen toege-
wezen als tijdelijke sloopwoning en hier hebben in totaal 19 
cliënten gewoond (zie bijlage 1 voor een volledig overzicht 
per woning). 

Wonen zonder overlast
Met woningcorporaties is afgesproken dat bij veelvoudig 
overlast de cliënt uit de woning wordt geplaatst en de woning 
terug gaat naar de corporatie. In 9 van de 13 tijdelijke sloop-
woningen is hier geen sprake van.
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Analyse van het Top 600 begeleidingstraject
in een tijdelijke sloopwoning

Deze analyse geeft een beeld van het aantal succesvolle Top 600 
begeleidingstrajecten in een tijdelijke sloopwoning en welke fac-
toren hieraan hebben bijgedragen. We spreken van geslaagd Top 
600 begeleidingstraject als:

• De cliënt op basis van afname van contact met politie en jus-
titie van de Top 600 lijst is gehaald. 

• De cliënt zich begeleidbaar opstelt en eigen verantwoordelijk-
heid neemt bij het werken aan persoonlijke doelen.

• De cliënt geen overlast veroorzaakt.

• De cliënt de huur op tijd betaald en een stabiel goed lopend 
budgetplan heeft.

• De cliënt de maatschappelijk positie heeft versterkt door dag-
besteding, werk en scholing gericht toekomst.

• De cliënt goed samenwerkt met hulpverlening in de omgeving 
(zowel familie als instanties) gericht op het voorkomen van 
recidive.

• De cliënt een stabiele woonplek heeft na twee jaar.

Als uitgangspunt voor deze voorwaarden zijn de criteria van de 
stabiele mix1 genomen. De informatie hierover is verzameld bij 
de ambulant begeleiders van Discus/ HVO-Querido, de Top 600 
regisseurs en de betreffende cliënten. 

Fig.2 Stabiele mix bij cliënten in een sloopwoning traject

1 Criteria stabiele mix februari 2013

Ambulant begeleiders en Top 600 regisseurs
In maart 2017 zijn interviews afgenomen over 16 cliënten die hij/
zij begeleiden. Bij het bepalen of een traject succesvol is zijn de 
criteria van de stabiele mix als uitgangspunt genomen, daarnaast 
is er gekeken naar het perspectief op een vaste verblijfplek en of 
de cliënt van de Top 600 lijst wordt gehaald. 

Resultaten stabiele mix
Op de volgende vijf pijlers uit de stabiele mix hebben de ambulant 
begeleiders van Discus/ HVO-Querido en Top 600 regisseurs hun 
beoordeling gegeven met behulp van een 5-punts schaal (sterk 
mee eens -> sterk mee oneens). 

• Pijler 1:  De cliënt stelt zich begeleidbaar op en werkt aan zijn 
persoonlijke doelen

• Pijler 2:  De cliënt veroorzaakt geen overlast

• Pijler 3:  De cliënt betaald zijn huur op tijd en heeft een stabiel 
goed lopend budgetplan

• Pijler 4:  De cliënt heeft een passende (betaalde) dagbeste-
ding

• Pijler 5:  De cliënt weet afspraken na te komen en om te gaan 
met eigen netwerk, hulpverlening en omgeving

Uit deze gegevens blijkt dat meer dan de helft van de cliënten 
weinig tot geen overlast veroorzaakt, zijn huur op tijd betaald en 
een goed lopend budgetplan heeft. Ook stelt ruim 75% van de 
cliënten zich begeleidbaar op, werkt aan zijn persoonlijke doelen 
en weet afspraken na te komen in zijn omgeving (bijvoorbeeld 
hulpverlening en het eigen netwerk). Iets minder dan de helft heeft 
een passende dagbesteding. (zie fig. 2 hieronder)
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Om te bepalen of een cliënt goed scoort op de criteria uit de sta-
biele mix is ervoor gekozen dat minimaal 4 van de 5 pijlers positief 
beoordeeld moet worden (van ‘helemaal mee eens tot neutraal’) 
voor een goed resultaat. Op basis van dit stabiele mix model con-
cluderen wij dat 10 van de 16 cliënten (62,5%) een succesvol tra-
ject in een tijdelijke sloopwoning (hebben) doorlopen (zie fig. 3 
hieronder).

Fig.3 Op basis van de stabiele mix doorlopen 10 van de 16 (62,5 %) 
een succesvol traject in een tijdelijke sloopwoning omdat zij op 
minimaal 4 pijlers positief scoren.

Succesfactoren hierbij zijn goede omgang met hulpverlening, 
omgeving en het hebben van een stabiel (familie) netwerk. Ook 
het werken aan persoonlijke doelen en verantwoordelijkheid 
nemen voor eigen ontwikkeling worden als heel belangrijk gezien 
binnen het traject. Pijler 4 (dagbesteding) verdient hierbij mogelijk 
wat extra aandacht. 

Resultaten perspectief op vaste verblijfplek
Bij alle Top 600 cliënten in een sloopwoning is bekeken of zij zicht 
hebben op een vaste verblijfplek voor na de periode van twee jaar. 
Uit deze gegevens blijkt dat dit voor slechts 25% van de cliënten 
het geval is. De belangrijkste reden hiervoor is dat deze cliënten 
een beschikking Maatschappelijke Opvang of Beschermd Wonen 
(MO of BW) hebben. (zie fig. 4 hieronder). 

Fig.4 Perspectief op een vaste verblijfplek na een tijdelijk sloop-
woning traject

Het hebben van een beschikking MO of BW blijkt daarom vrijwel 
noodzakelijk om perspectief te hebben op een vaste verblijfplek. 
Bijna 70% van onze Top 600 cliënten in een tijdelijke sloopwoning 
komt (waarschijnlijk) niet in aanmerking voor een beschikking. 

Is de cliënt nog Top 600?
Een belangrijke voorwaarde voor een succesvol tijdelijk sloopwo-
ning traject en perspectief op een vaste verblijfplek is dat de cliënt 
van de Top 600 lijst af is. Uit onze gegevens blijkt dat 6 van de 16 
cliënten (37,5%) van deze lijst af is op basis van afname contac-
ten met politie en justitie (zie fig. 4 hierboven).

Conclusie succesvolle Top 600 begeleidingstrajecten
Vanuit de stabiele mix blijkt dat 62,5% van de Top 600 trajecten in 
een tijdelijke sloopwoning succesvol kan zijn. Helaas heeft slechts 
25% van de cliënten maar zicht op een vaste verblijfplek na twee 
jaar. Met beschikking MO of BW is een Discus woning een moge-
lijkheid, maar zonder beschikking is de cliënt aangewezen op een 
woning buiten de MO/BW keten (vrije woningmarkt). Binnen een 
tijdsbestek van twee jaar is het in Amsterdam erg moeizaam om 
een woning te vinden voor deze doelgroep. Hierdoor missen cli-
enten het perspectief op de lange termijn, waardoor risico bestaat 
voor terugval in het criminele circuit. 

Naar aanleiding van deze analyse heeft een gesprek met Top 
600 regisseurs en ambulant begeleiders van HVO-Querido/ 
Discus plaatsgevonden. Als belangrijkste conclusie kwam 
daar naar voren dat we Top 600 cliënten na een geslaagd 
begeleidingstraject in een tijdelijke sloopwoning een pas-
sende vaste verblijfplek moeten kunnen bieden. Hiermee 
beloon je goed gedrag en voorkom je zo veel mogelijk het 
risico op terugval in het criminele circuit.

Het advies is om met alle betrokken partijen gezamenlijk de 
mogelijkheden te onderzoeken om Top 600 cliënten na een 
geslaagd begeleidingstraject een passend perspectief te bie-
den. Dit kan bijvoorbeeld door het behouden van de woning 
of door middel van doorstroom naar een vaste verblijfplaats.
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De Top 600 cliënt 

In maart 2017 is bij 7 van de cliënten in een tijdelijke sloopwoning 
van HVO-Querido/ Discus een interview afgenomen met open 
vragen over het verblijf in de tijdelijke sloopwoning en de bijbe-
horende begeleiding. De vragen aan de cliënt kunnen grofweg 
ingedeeld worden in vier categorieën. Per categorie volgt hier-
onder een korte samenvatting van de antwoorden. De volledige 
uitwerking is terug te vinden in bijlage 2.

1. Ervaringen sloopwoningen
De ondervraagde cliënten ervaren een eigen woning met de 
ambulante begeleiding als middel om een rustig leven te kunnen 
hebben buiten de criminaliteit. Een risico is criminele activiteit in 
de nabije omgeving van de woning.

2.  Ervaringen tijdelijke aard sloopwoningen
De ondervraagde cliënten zijn blij met de kans die ze krijgen met 
de tijdelijke woning, maar ervaren de contractduur van maximaal 
twee jaar als stressvol en onrustig. Ze weten niet waar ze daarna 
aan toe zijn.

3.  Ervaringen over begeleiding
De ondervraagde cliënten zijn blij met de ambulante begeleiding 
en tevreden over de samenwerking met regisseurs.

4.  Persoonlijke leerpunten
De ondervraagde cliënten zien in dat er mogelijkheden komen 
voor re-integratie in de maatschappij zodra ze hun persoonlijke 
problemen aanpakken en de rust en ruimte krijgen om naar oplos-
singen toe te werken.

Conclusie cliëntonderzoek

Ondervraagde cliënten met een Top 600 begeleidingstraject in 
een tijdelijke sloopwoning ervaren dit als een fijne manier om te 
leren zonder problemen op eigen benen te staan. Ze missen wel 
het perspectief van een eigen plek op de lange termijn, hierdoor 
ervaren ze onrust en zijn bang terug te vallen in het milieu waar 
ze vandaan komen.

Bijlagen
1. Overzicht sloopwoningen HVO-Querido/ Discus 2014-2017
2. Uitwerking interviews cliënten in een sloopwoning traject
3. Criteria stabiele mix



Resultaten van het Discus Top 600 begeleidingstraject in een tijdelijke sloopwoning | Periode 2014 - 2017 7

Bijlage1 Overzicht sloopwoningen HVO-Querido/ Discus 2014-2017
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Bijlage 2 Criteria stabiele mix
 

WZS Proceshoudersoverleg 6sep2012 

Bijlage bij Begeleid Wonen aanmeldformulier uitstroomtafel 
 
 
Begeleid Wonen criteria stabiele mix  
 
Indien een cliënt wordt aangemeld bij de uitstroomtafel voor de aanvraag van de woning dient hij 
aan de volgende criteria te voldoen: 
 
Algemene criteria stabiele mix 

 Cliënt heeft, indien mogelijk, een passende, zinvolle dagbesteding of is in traject. 
  
 Cliënt is stabiel in het sociaal functioneren. Cliënt weet de afspraken na te komen en weet 

met eigen netwerk, hulpverlening netwerk en omgeving om te gaan.  
 

 Cliënt is stabiel in psychisch functioneren. Indien nodig is er behandeling op het gebied van 
geestelijke gezondheid en verslaving. 

 
Criteria stabiele mix financiën  

 De cliënt heeft de afgelopen drie maanden een stabiel inkomen gehad dat voldoet aan de 
minimum inkomenseisen voor zelfstandig wonen.  

 
 De cliënt moet in inkomensbeheer zitten en een stabiel, goedlopend budgetplan hebben.  

 
 De cliënt heeft een contract met een schuldhulpverleningsbureau. De hulpverlener van de 

begeleidende instelling heeft regelmatig contact met het schuldhulpverleningsbureau en het 
traject verloopt voorspoedig.  

 
 Het traject van schuldhulpverlening is zodanig gevorderd dat: 

- De schuldpositie van de cliënt bekend is. Dit betekent dat er een BKR en een overzicht      
 moet zijn van alle schulden en eventuele lopende afbetalingen. Op basis van dit 
 schuldenoverzicht wordt een realistische inschatting gemaakt door de begeleider van 
 de instelling, de schuldhulpverlener en de veldtafel of de schulden zelfstandig  wonen 
 belemmeren.  
- De cliënt een actueel overzicht van alle CJIB-boetes heeft. Cliënten kunnen alleen 
 worden aangemeld voor een zelfstandige woning als er geen openstaande boetes zijn 
 waar de cliënt voor ‘gegijzeld’ kan worden. Gijzeling, waarbij de cliënt in detentie zit, 
 brengt de inkomsten van de cliënt in gevaar en daarmee de waarborging van de 
 betaling van vaste lasten.  

    
 Indien mogelijk heeft de cliënt gespaard voor de eerste maand huur en borg.  
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Bijlage 3 Uitwerking interviews cliënten in een sloopwoningtraject

Positief Negatief

Tevreden dat ik eindelijk een woning heb gevonden

De omgeving past niet echt bij mij en 
gebeuren dingen in het pand waar ik liever 
niet van op de hoogte wil zijn

Goed,  vind het moeilijk om hier woorden aan te 
geven maar is perfect
Ik heb het als leuk ervaren, een plek voor mijzelf en 
meer rust. 
Leven beter gemaakt als ik die woning niet had ben 
je bang dat het anders afgelopen zou zijn. En je 
waarschijnlijk niet had kunnen stoppen met 
criminaliteit
Opluchting stress vrij minder op straat

Cat. 1 - Ervaringen sloopw
oningen

Samenvatting:
De ondervraagde clienten ervaren een eigen woning met de ambulante begeleiding als middel om 

een rustig leven te kunnen hebben buiten de criminaliteit. Een risico is criminele activiteit in de 
nabije omgeving van de woning.

Vragen

 - Hoe heb jij de afgelopen tijd ervaren op de sloopwoning? 

 - Wat heeft deze sloopwoning jou gebracht?
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Positief Negatief
Beter dan niets, ik vind het goed dat er wel een 
vervolg is maar vind het moeilijk want ik ben er aan 
gehecht geraakt. Is mijn eerste woning en vind het 
moeilijk weg te gaan. Ben gewend aan mijn buren en 
omgeving

Voelde me thuis tot dat het weer werd 
afgepakt

Ik vind het niet fijn omdat ik graag iets voor 
langere tijd zou willen hebben. Nu is er rust 
maar er komt weer meer onrust binnenkort 
omdat ik weg moet
De onzekerheid is vervelend. Het geeft mij 
stress
Ik heb een slecht gevoel gehad na een jaar 
begon ik mij al zorgen te maken over de 
toekomst
Het lijkt alsof ik achterna gezeten wordt

Cat. 2 - Ervaringen tijdelijke aard sloopw
oningen

Samenvatting:
De ondervraagde clienten zijn blij met de kans de ze krijgen met de tijdelijke woning, maar 

ervaren de contractsduur van max twee jaar als stressvol en onrustig omdat ze niet weten waar ze 
daarna aan toe zijn.

Vragen

 - Wat vond jij van de tijdelijke aard van de sloopwoning?

 - Wat voor gevoel heeft het hebben van een woning voor een periode van twee jaar?
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Positief Negatief
Ik kan alleen complimenten geven, veel hulp 
gekregen, altijd rustig gebleven, hulp geboden bij 
schulden

Geen contract van 2 jaar, verder ben ik blij met 
de begeleiding

Nee ik ben erg tervreden over de samanwerking met 
regisseur schuldhulp

Positief Negatief

Dat ik geen contact heb met politie en justitie
Ik wil werk hebben maar dat lukt nog niet door 
mijn VOG

Alles is nieuw voor mij, ik heb nooit zo geleefd. Ik 
kan nu zelfstandig wonen, ik heb een baan, ga naar 
school, betaal mijn eigen financien
Bepaalde keuzes had ik liever niet gemaakt, iets 
negatiefs geeft geen voldoening, dat weet ik nu

De ondervraagde clienten zien in dat er mogelijkheden komen voor re-intergratie in de 
maatschappij zodra ze hun persoonlijke problemen inzien en de rust en ruimte krijgen om naar 

oplossingen toe te werken.

Cat. 3 - Ervaringen over de 
begeleiding

Cat. 4 - Zelfreflectie

Samenvatting:
De ondervraagde clienten zijn blij met de ambulante begeleiding en tevreden over de 

samenwerking met regisseurs.

Vragen

 - Waar ben je trots op (en waarom)?

 - Wat had je zelf het liefst anders gedaan (en waarom)?

Vragen

 - Heb jij nog tips voor de begeleiding?

 - Zou jij de begeleiding liever anders zien? Zo ja, hoe?

Samenvatting:

Positief Negatief
Ik kan alleen complimenten geven, veel hulp 
gekregen, altijd rustig gebleven, hulp geboden bij 
schulden

Geen contract van 2 jaar, verder ben ik blij met 
de begeleiding

Nee ik ben erg tervreden over de samanwerking met 
regisseur schuldhulp

Positief Negatief

Dat ik geen contact heb met politie en justitie
Ik wil werk hebben maar dat lukt nog niet door 
mijn VOG

Alles is nieuw voor mij, ik heb nooit zo geleefd. Ik 
kan nu zelfstandig wonen, ik heb een baan, ga naar 
school, betaal mijn eigen financien
Bepaalde keuzes had ik liever niet gemaakt, iets 
negatiefs geeft geen voldoening, dat weet ik nu

De ondervraagde clienten zien in dat er mogelijkheden komen voor re-intergratie in de 
maatschappij zodra ze hun persoonlijke problemen inzien en de rust en ruimte krijgen om naar 

oplossingen toe te werken.

Cat. 3 - Ervaringen over de 
begeleiding

Cat. 4 - Zelfreflectie

Samenvatting:
De ondervraagde clienten zijn blij met de ambulante begeleiding en tevreden over de 

samenwerking met regisseurs.

Vragen

 - Waar ben je trots op (en waarom)?

 - Wat had je zelf het liefst anders gedaan (en waarom)?

Vragen

 - Heb jij nog tips voor de begeleiding?

 - Zou jij de begeleiding liever anders zien? Zo ja, hoe?

Samenvatting:



Discus Amsterdam 
Discusstraat 17 
1076 VK Amsterdam 
 

telefoon (020) 561 90 90 
e-mail info@hvoquerido.nl 
internet www.hvoquerido.nl


