
Met de toenemende vergrijzing in Nederland en de voorzieningen die 
daarvoor nodig zijn, groeit ook de zorg voor de groep almaar ouder wor-
dende dak- en thuislozen. Het is de vraag of de huidige voorzieningen van 
de maatschappelijke opvang voldoende zijn ingespeeld op deze specifi eke 
groep, ook wel opvangouderen genoemd, die regelmatig aan alcohol of 
drugs verslaafd is. Voldoen de reguliere opvangmogelijkheden (dag- en 
nachtopvang, maar ook verpleeghuizen) of zijn er extra voorzieningen no-
dig voor deze groep? En wie is eigenlijk verantwoordelijk voor de opvang 
van deze mensen als zij zorgafhankelijk zijn? Het beantwoorden van deze 
vragen loopt zowel langs de lijn van eventuele overlast die opvangouderen 
veroorzaken als de specifi eke zorg die deze groep nodig heeft.

Rimpels in de opvang geeft deels antwoord op deze vragen. Daarvoor wordt 
de problematiek rond opvangouderen in een breder (inter)nationaal kader 
geplaatst. Verder vormt een kenschetsing van de kennis over het fenomeen 
bij provincies, centrumgemeenten en zorg- en opvanginstellingen onder-
deel van dit onderzoek. Uiteindelijk mondt dit alles uit in een inventarisatie 
van opvangvoorzieningen die specifi ek zijn ingericht voor opvangouderen.

Uit de inventarisatie blijkt dat de opvangsituatie van opvangouderen volop 
in ontwikkeling is. Inzicht hierin kan van belang zijn voor zowel beleidsme-
dewerkers van provincies en gemeenten als medewerkers van opvang- en 
zorginstellingen, maar bijvoorbeeld ook voor omwonende burgers die te 
maken krijgen met een opvanginstelling voor opvangouderen. Het onder-
zoek legt lacunes bloot die bij de opvang voor deze doelgroep overwon-
nen dienen te worden. Uiteindelijk biedt Rimpels in de opvang een eerste 
leidraad voor die personen en instanties die een handreiking zoeken voor 
de opvang van opvangouderen.
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Vo o raf

Voor u ligt de rapportage van een onderzoek naar oudere dak- en thuislozen, 
dat in opdracht van stichting Centraal Fonds RVVZ (Reserves Voormalige Vrij-
willige Ziekenfondsverzekeringen) is uitgevoerd. Het betreft een verkennende 
studie naar problematiek rond en opvangmogelijkheden en methoden voor deze 
specifi eke groep mensen. 

Voor de uitvoering van het onderzoek zijn we veel mensen dank verschuldigd. 
Allereerst zijn dat de beleidsmedewerkers bij provincies en gemeenten die vaak 
meerdere malen zijn benaderd voor informatie. Verder zijn dat enkele experts 
die hebben meegewerkt aan een interview. Ook zijn veel medewerkers van di-
verse instellingen, waaronder die voor oude dak- en thuislozen, zo vriendelijk 
geweest ons te woord te staan.

Ons laatste woord van dank gaat uit naar de opvangouderen zelf die bereid wa-
ren om onze soms vrijpostige vragen over hun verleden, heden en toekomst te 
beantwoorden. Ondanks hun soms aanvankelijke twijfel om deel te nemen aan 
een gesprek maakte juist hun verhaal het verblijf in specifi eke instellingen goed 
inzichtelijk. 

Arnhem, 2006

Het projectteam
Jos Kuppens, Nicole Arts en Henk Ferwerda

Vooraf 7
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Sam envatti n g

Uit diverse onderzoeken blijkt dat de omvang van de groep oude dak- en thuis-
lozen, opvangouderen genaamd, toeneemt. De vergrijzing van deze groep houdt 
daarmee gelijke tred met de vergrijzing in de maatschappij als geheel. De extra 
maatschappelijke aandacht voor het zorgaanbod geldt daarmee niet alleen voor 
de reguliere verpleeg- en verzorgingshuizen die te maken krijgen met een toene-
mend aantal bejaarden. Ook de maatschappelijke opvang zal zich meer moeten 
gaan instellen op een toename in hulpbehoevende, oude dak- en thuislozen.

Dit onderzoek, dat in opdracht van stichting Centraal Fonds RVVZ is uitgevoerd, 
vormt een verkenning van de achterliggende situatie rond opvangouderen. Uit 
het onderzoek blijkt dat er weliswaar de nodige beleidsmatige aandacht bestaat 
voor de groep opvangouderen, maar dat deze getalsmatig amper in beeld ge-
bracht kan worden. Dit laatste is niet alleen een hiaat in de omvangbepaling van 
de groep opvangouderen alleen; in algemene zin is in Nederland nauwelijks een 
beeld te schetsen van de gehele groep dak- en thuislozen. Een reden hiervoor is 
dat iedere organisatie binnen de enigszins versplinterde maatschappelijke op-
vang werkt met haar eigen registratiesysteem. Bovendien is het tot op heden 
niet mogelijk gebleken om alle dak- en thuislozen in de registratiecijfers te vat-
ten, ook omdat deze groep soms onzichtbaar is. Toch is het essentieel dat hierin 
verandering komt, opdat de vraag naar hulpverlening en opvang vanuit de dak- 
en thuislozen kan worden aangepast aan het aanbod hierin. Meer specifi ek is 
het voor te stellen dat juist opvangouderen een andere hulpvraag hebben dan de 
jongere garde dak- en thuislozen.

In Nederland zijn twaalf instellingen te onderscheiden die zich specifi ek richten 
op opvangouderen. Deze zijn verdeeld over acht veelal grote steden. Daarnaast 
staan er in vijf steden, met name in Zuid-Holland, nieuwe initiatieven gepland. 
Qua methodiek lopen de instellingen niet sterk uiteen: in de meeste gevallen 
wordt gewerkt met een individueel behandelplan, verder wordt geprobeerd de 
individuele verantwoordelijkheid van de opvangouderen te stimuleren. Dagbe-
stedingsprogramma’s worden vaak niet aangeboden in de instellingen.

Binnen de groep opvangouderen wordt bij voorkeur onderscheid gemaakt tussen 
alcohol- en drugsverslaafden. De algemene mening onder zowel experts, mede-
werkers bij instellingen als opvangouderen zelf is dat deze subgroepen moeilijk 
samengaan. Omdat instellingen voor opvangouderen op basis van de Algemene 
Wet Bijzondere Ziektekosten sommige hulp niet mogen leveren, werken deze 
regelmatig samen met verpleegkundige en psychiatrische instellingen. Op die 
manier kan deskundigheid die ontbreekt, worden ingekocht. Ook werken instel-
lingen samen met doorverwijzende instellingen om potentiële opvangouderen 
vooraf te screenen.

samenvatting 9
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1 0 R i m pels  i n  d e  o pvan g

Alcohol- en drugsgebruik wordt toegestaan binnen de instellingen voor opvang-
ouderen, zolang het beheersbaar blijft. Sommige instellingen voorzien in een 
aparte gebruikersruimte voor drugs. Gereguleerde drugsverstrekking door de 
instelling zelf is nog niet aan de orde; drugsverslaafde opvangouderen betrekken 
hun drugs voornamelijk van dealers buiten de instelling. Juist de angst voor ex-
cessen rond deze drugsgebruikers leidt meestal tot fel verzet onder buurtbewo-
ners. Regelmatig komt dit voort uit de slechte onderlinge communicatie die tus-
sen (overheids)instanties en de buurt bestaat. Een instelling voor opvangouderen 
heeft dit opgelost door buurtbewoners via een beheercommissie te betrekken bij 
de besluitvorming.

Een aantal ontwikkelingen op wettelijk en beleidsmatig gebied gaat voor de di-
verse actoren bij de opvang van opvangouderen een rol van betekenis spelen. 
De belangrijkste zijn het invoeren van de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) en de tendens naar regiogerichte opvang. De Wmo, welke in 2007 in wer-
king treedt, zal meer inspanningen van (centrum)gemeenten vragen bij het re-
guleren van opvang en hulpverlening richting opvangouderen. Op dit moment 
blijven gemeentelijke inspanningen vaak beperkt tot centrumgemeenten die re-
gie voeren in de hulpverlenings- en opvangketen. Ook verwachten experts toene-
mende concurrentie tussen hulpverleningsinstellingen. Wat de wet voor instel-
lingen voor opvangouderen zelf gaat betekenen, is nog onduidelijk. Regiogerichte 
opvang behelst de focus op dak- en thuislozen die aantoonbaar uit de regio ko-
men. Dit kan zowel voordelen (minder druk op opvangvoorzieningen in bepaalde 
steden) als nadelen (verspreiding van de problematiek rond opvangouderen) tot 
gevolg hebben. Het onderzoek resulteert in de volgende aanbevelingen die een 
bijdrage kunnen leveren aan kennis over de problematiek rond en de opvang van 
oude dak- en thuislozen:
• iedere instelling voor opvangouderen dient een omgevingsbeheerplan in sa-

menwerking met buurtbewoners op te stellen. Dit kan onrust en ervaren 
overlast beperken. Een draaiboek hiervoor moet ontwikkeld en landelijk uit-
gezet worden;

• schets binnen iedere instelling voor opvangouderen de randvoorwaarden op 
het gebied van beheer, intake en behandelovereenkomst;

• wissel goede ervaringen rond opvang van opvangouderen uit op een centrale 
informatiebron;

• voer onderzoek uit naar good practices in het Deense dak- en thuislozenmo-
del;

• bied een kwalitatief en kwantitatief constant drugsaanbod voor oude drugs-
gebruikers;

• versterk de informatiepositie van centrumgemeenten rond (toekomstige) op-
vangouderen;

• leg nadruk op één registratiesysteem, in eerste instantie bij de vier grote ste-
den;

• voer een omvangschatting van opvangouderen uit om hiervan een reëel beeld 
te krijgen.
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1 Achterg ro n d

De afgelopen jaren is het aantal ouderen dat behoort tot de categorie daklozen, 
zwervers en drugsgebruikers aanzienlijk toegenomen. Was het in het verleden 
nog zo dat deze groep mensen meestal niet ouder werd dan een jaar of 45, te-
genwoordig wordt een substantieel deel van deze groep ruim ouder. Vitale en 
Meerkerk (2003) verwachten dat deze groep door de toenemende vergrijzing in 
Nederland de komende jaren nog groter zal worden.

De oudere daklozen, zwervers en drugsgebruikers (ter bevordering van het lees-
gemak worden ze in het vervolg van dit onderzoek ook opvangouderen genoemd)1 
maken in de meeste gevallen gebruik van de reguliere opvangmogelijkheden als 
sociale pensions, hostels, dagopvangvoorzieningen, nachtopvangvoorzieningen, 
meerzorgvoorzieningen en begeleid wonen. Deze opvangmogelijkheden staan 
echter open voor mensen tussen de 18 en 65 jaar. Door een toename van het 
aantal opvangouderen in deze opvang, met name de sociale pensions, de hostels 
en de meerzorgvoorzieningen, zijn de bewoners nu gemiddeld tussen de 35 en 50 
jaar.

De bedoeling van de opvang is dat men deze binnen een vastgestelde periode 
weer verlaat. De opvangouderen blijven echter steeds langer in deze opvang han-
gen, enerzijds omdat doorstroming naar reguliere opvangmogelijkheden voor 
deze opvangouderen geen optie is; voor een drugsgebruikende, dakloze oudere 
is geen plek in een ‘gewoon’ verzorgingstehuis. Anderzijds is het voor deze groep 
mensen ook geen optie om terug te gaan naar de straat. Het leven op straat is 
immers hard en een hoge leeftijd maakt het er niet gemakkelijker op. 

1.1  O n d erzo eksvrag en 
De centrale probleemstelling die uit het voorstaande naar voren komt, is drie-
ledig. Ten eerste ontbreekt een totaaloverzicht van de situatie rond de opvang 
voor oude dak- en thuislozen in Nederland en de gevolgen die deze opvang heeft 
voor de overlast. Verder is het belangrijk dat de ervaringen in de projecten die 
tot op heden draaien of hebben gedraaid bij elkaar worden gebracht. Ten slotte 
is het interessant om te kijken of er op basis van de kennis die er rond opvang 
voor opvangouderen bestaat, toegewerkt kan worden naar een specifi ek model 
voor opvang.

Op verzoek van De Stichting Centraal Fonds RVVZ voert Advies- en Onderzoeks-
groep Beke een onderzoek uit met voorgaande probleemstelling als uitgangs-
punt. Op deze basis zijn de volgende onderzoeksvragen op te stellen:
• is er sprake van verstopping van de maatschappelijke opvang door de vergrij-

zing?

1 achtergrond 11
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12 R i m pels  i n  d e  o pvan g

• in hoeverre zorgen opvangouderen voor meer overlast?
• wat zijn de effecten van de overlast die door opvangouderen wordt veroor-

zaakt?
• in hoeverre bestaat specifi eke opvang voor opvangouderen in Nederland?
• wat zijn de effecten van specifi eke opvang op de overlast?
• welke instanties zijn betrokken bij opvang voor deze groep?
• welke behandelingsmethode ligt aan deze specifi eke opvang ten grondslag?
• wat zijn de ervaringen tot nu toe met de opvang voor opvangouderen?
• wat is de behoefte in opvang bij de groep opvangouderen?
• welke ontwikkelingen kunnen bijdragen aan specifi eke opvang in de toe-

komst?

1.2  O n d erzo eksm eth o d en
Het beantwoorden van de onderzoeksvragen verloopt aan de hand van drie 
onderzoeksfasen: deskresearch, verdiepingsscan en interviews. De fase van de 
deskresearch vormt daarbij de basis voor de twee andere onderzoeksfasen. Het 
onderzoeksdesign wordt schematisch gevisualiseerd, waarna een toelichting 
volgt.

Deskresearch

     Interviews           Verdiepingsscan

         Concept- en eindrapportage

Figuur 1.1: Stroomschema onderzoeksdesign

Deskresearch 
In deze onderzoeksfase worden de bronnen over de situatie en problematiek 
rond opvangouderen geraadpleegd. Dit behelst ten eerste aanwijzingen in de 
(inter)nationale literatuur voor een specifi eke benadering van opvangouderen. 

Literatuurstudie
Landelijk scan op

aanbod en ervaringen

Scan in omringende 
landen en aanbod en 

ervaringen

Experts

Provincies

Opvangin-
stellingen

Doelgroep Gemeenten

Opvanginstellingen
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Het onderzoek naar opvangmethodieken en -mogelijkheden voor ouderen blijft 
daarmee niet beperkt tot Nederland; onderzoek in het buitenland kan namelijk 
bijdragen tot inzicht in de ontwikkelingen rond opvangouderen. Ten tweede zal 
gericht worden gezocht naar (internationale) projecten die voor opvangouderen 
zijn opgestart. Daarbij zal de aandacht uitgaan naar good practices in de op-
vang. Een voordeel van dergelijke informatie is dat deze naast de stand van de 
opvang voor opvangouderen in Nederland gelegd kan worden. De informatie die 
de deskresearch heeft opgeleverd, dient als basis voor de verdiepingsscan en de 
interviews. 

Interviews
Voor meer achtergrondinformatie zijn personen vanuit verschillende disciplines 
geïnterviewd. Het betreft experts met specifi eke kennis van zaken, sleutelinfor-
manten binnen instellingen en enkele opvangouderen zelf. Daardoor wordt zowel 
een beleidsmatig als een uitvoerend beeld van de specifi eke opvang geschetst: 
hoe wordt opvang voor oude dak- en thuislozen bedacht en wat komt er in de 
praktijk van terecht? De strekking van de vragen bij opvangouderen zelf ligt op 
het gebied van tevredenheid met de opvang, welke zaken hierin ontbreken, wat 
ouderen vinden van een specifi ek op hen gerichte opvang en dergelijke.

Verdiepingsscan
Naast de deskresearch is op drie niveaus informatie verzameld om een overzicht 
van lopende projecten voor oude dak- en thuislozen te krijgen. Ten eerste is een 
scan bij iedere provincie gehouden om te inventariseren of en hoe beleidsmatig 
wordt omgegaan met opvangouderen. De strekking van de vragen is gericht op 
provinciaal beleid ten aanzien van opvang voor de oude doelgroep, signalering 
van de opvangproblematiek voor die doelgroep in de provincie en inzicht in de 
gemeenten in de betreffende provincie die te maken hebben met opvangouderen 
en/of opvang daarvan. Ook kunnen provincies aangeven of beleid naar gemeen-
ten is gedelegeerd en, zo ja, in welke gemeenten dat het geval is. 

Vervolgens vindt een scan bij de Centrumgemeenten Maatschappelijke Opvang 
en Verslavingsbeleid plaats.2 Er worden dezelfde vragen als bij de provincie ge-
steld, maar daarnaast vindt een verdieping naar specifi eke instellingen voor op-
vangouderen plaats. Daarbij kan met name gedacht worden aan de invloed van 
opvangouderen op de overlast en de rol van opvang hierin. Verder zullen het ou-
derenbeleid in de opvang, de mate van problematiek rond de opvang en concrete 
maatregelen in deze aan de orde komen.

De derde instellingsoort betreft de opvang zelf. Deze is telefonisch benaderd om 
enkele kengetallen te geven rond hun opvang voor oude dak- en thuislozen en 
hun methodieken. Ook vragen we naar de succesfactoren en knelpunten van 
projecten. 

1 achtergrond 13
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14 R i m pels  i n  d e  o pvan g

1.3  D efi n iti es  en  afbaken i n g
Binnen de opvang komen veel defi nities rond dak- en thuisloosheid voor. Dit ken-
merkt de versnippering die in dit segment voorkomt. In het algemeen gaan de 
onderzoeken uit van een driedeling, waarbij de naamgeving verschilt. Sommige 
onderzoeken gebruiken de termen feitelijk dakloze mensen, residentieel dakloze 
mensen en mensen met woonruimte die marginaal functioneren (onder andere 
IBO, 2003), andere onderzoeken spreken van daklozen, thuislozen en marginaal 
gehuisvesten (onder andere Kruythoff en Kleinhans, 2005). In de praktijk ver-
wijzen deze naamgevingen min of meer naar dezelfde dimensies van dak- en 
thuisloosheid.3

Deze driedeling is niet primair het uitgangspunt in dit onderzoek. Veeleer legt 
dit onderzoek de grens bij hulpbehoevende ouderen die geen vaste woon- of ver-
blijfplaats hebben en al dan niet geregeld gebruik maken van opvangcentra dan-
wel residentiële opvang.

Daarentegen is de leeftijdsdefi nitie en daarmee de afbakening van opvangoude-
ren interessanter: waar ligt de grens? Een harddrugsverslaafde van 45 jaar kan 
oud zijn, terwijl een alcoholverslaafde van diezelfde leeftijd nog betrekkelijk jong 
kan zijn. Mede gezien het verkennende karakter van dit onderzoek achten we 
45 jaar een redelijk uitgangspunt om als minimumleeftijd te dienen. Toch heb-
ben we bij het benaderen van provincies, gemeenten, instanties en experts, daar 
waar het ging om leeftijdsafbakening van opvangouderen, bewust een terughou-
dend standpunt aangenomen. 

1.4  Leeswijzer
De beleidsmatige kant van opvang voor oude dak- en thuislozen komt in hoofd-
stuk 2 aan bod. Hierin komt zowel binnen- als buitenlands beleid ter sprake. 
Hoofdstuk 3 geeft een cijfermatig beeld van opvangouderen, terwijl in hoofdstuk 
4 een inventarisatie van het aanbod in specifi eke opvanginstellingen in Neder-
land wordt gegeven. Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 een beeld geschetst rond 
visies en verwachting van opvang voor opvangouderen. In dat hoofdstuk wordt 
ook gebruik gemaakt van de meningen van experts, hulpverleners en ouderen 
zelf. In hoofdstuk 6 sluiten we af met conclusies en aanbevelingen.
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2 Pro b lemati ek en b elei d ro n d 
 o u d er en o pva n g

In dit hoofdstuk presenteren we de resultaten van een verkenning van binnen- 
en buitenlandse literatuur rond opvangouderen. De verkenning valt uiteen in 
twee onderdelen: een verkenning naar de problematiek die de toenemende ver-
grijzing met zich meebrengt en een verkenning naar de wijze waarop beleidsma-
tig gevolg wordt gegeven aan het oplossen van deze problematiek. In de eerste 
twee paragrafen staan de bevindingen hierover vanuit de Nederlandse situatie. 
De twee daaropvolgende paragrafen hebben betrekking op problematiek en be-
leidsmatige gevolgen in het buitenland.

2.1  Verg r ijzi n g  en  o pvan g o u d er en  i n  N ed er la n d
Voor een situatieschets rond de problematiek van vergrijzende dak- en thuislo-
zen zijn drie studies leidend:
• een studie naar vergrijzing in de maatschappelijke opvang in Brabant (Riet-

veld, 2000);
• het landelijk onderzoek naar de vergrijzingproblematiek in Nederland (Lam-

me, 2001);
• het interdepartementale beleidsonderzoek ‘De opvang verstopt’ (IBO, 2003). 

Prevalentie en problematiek
In ‘De opvang verstopt’, wordt de verwachting opgetekend dat de vergrijzing, zo-
als die zijn intrede doet in Nederland, zich op den duur ook zal aftekenen binnen 
de populatie van de maatschappelijke opvang. Naast de algemene veroudering 
hebben de vaak ongunstige leefomstandigheden en het veelvoorkomende mid-
delengebruik onder dak- en thuislozen een katalyserende werking op het ver-
ouderingsproces. Op den duur ontwikkelt de populatie in de opvang zich tot een 
betrekkelijk oude groep met bovendien een bovenmaats complexe zorgbehoefte. 
Dergelijke ontwikkelingen leggen een extra druk op de opvang: deze is vaak niet 
ingesteld op het bieden van een langdurig verblijf en het leveren van specifi eke 
zorg. Bovendien vreest men op den duur voor het verstoppen van de opvang door-
dat de groep ouderen onvoldoende uitstroomt.4

Ook in het onderzoek van Rietveld (2000) komt naar voren dat toenemende ver-
grijzing zich steeds meer binnen de muren van maatschappelijke opvang begint 
af te tekenen. Rietveld onderzocht de leeftijdsopbouw van de bewoners in thuis-
lozeninternaten voor de regio’s Breda, Oss, Helmond, Tilburg en Eindhoven. Met 
uitzondering van Oss5 bleek de helft van de huidige populatie in de internaten 
ouder dan 50/55 jaar. In het onderzoek wordt geconstateerd dat er eveneens een 
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1 6 R i m pels  i n  d e  o pvan g

aanzienlijke toestroom is van jongeren, maar dat deze betrekkelijk snel weer uit-
stromen in tegenstelling tot de groep ouderen. De groep ouderen die toestroomt 
in de internaten wordt over het algemeen ouder dan vroeger; er blijft dus een 
stabiele groep ouderen in de voorzieningen achter. Een eerste punt waar men 
hierdoor mee te maken krijgt, is een capaciteitskwestie: men vreest voor het 
dichtslibben van de opvang door de geringe doorstroom van de groep ouderen6 

naar andere voorzieningen. Een tweede punt is het gebrek aan speciale voorzie-
ningen en gespecialiseerde zorg in de opvang. Gezien de vroegere lichamelijke en 
psychische verwaarlozing, alcoholgebruik, slechte voeding et cetera zal in verge-
lijking met ‘normale’ ouderen intensievere zorg en begeleiding nodig zijn. Vaak 
zijn de bestaande voorzieningen in de maatschappelijke opvang hier facilitair 
- denk aan ruime sanitaire voorzieningen, tilliften en hoog-/laagbedden - niet op 
aangepast. Anderzijds is er sprake van onvoldoende gekwalifi ceerd personeel. 
Bovendien zijn de fi nanciële middelen die moeten voorzien in de extra gemaakte 
kosten ontoereikend. 

Lamme (2001) onderzocht ondermeer de aard en omvang van de vergrijzing-
problematiek binnen de Nederlandse maatschappelijke opvang en baseerde zich 
voor de omvangbepaling op de instroomgegevens van internaten en sociale pen-
sions.7 Hoewel er betrouwbaarheidsbeperkingen zijn vanwege gebrekkige en on-
volledige registratie blijkt dat tussen 1999 en 2000 de gehele instroom met een 
derde toenam en dat over deze periode ook de groep ouderen in relatieve zin met 
ongeveer een derde toenam van 1.199 in 1999 tot 1.611 in 2000. Hiermee wordt 
een indicatie afgegeven voor een toenemende vergrijzing in de residentiële op-
vang. Middels een enquête onder 46 instellingen geeft een ruime meerderheid 
(54 procent) te kennen dat het aantal 50- plussers in de instelling is toegenomen 
over de twee afgelopen jaren. Tevens geeft men aan dat van de 50-plussers in de 
instelling zeker negen van de tien (91 procent) een of andere vorm van onder-
steuning nodig heeft bij het verrichten van zijn Algemene Dagelijkse Levensver-
richtingen (ADL) zoals zich wassen, aankleden, eten, drinken en toiletbezoek. Uit 
de enquête komt tevens naar voren dat men de nodige knelpunten ondervindt bij 
het tegemoet komen aan deze stijgende zorgbehoefte. Van alle instellingen geeft 
80 procent aan met een personeelstekort te kampen en dat het huidige personeel 
onvoldoende deskundig is op het gebied van verzorging en verpleging. Een an-
der knelpunt is het gebrek aan hulpmiddelen en faciliteiten om gepaste zorg te 
bieden, driekwart van de instellingen geeft aan dat de voorziening ongeschikt is 
voor ouderen. Hierbij moet gedacht worden aan het ontbreken van (til)liften en 
aangepaste sanitaire voorzieningen. 

Uit het onderzoek komt naar voren dat destijds instellingen zelf de nodige maat-
regelen troffen om de vergrijzingproblematiek het hoofd te bieden. Vaak werd 
binnen instellingen een gecombineerde strategie aangehangen van enerzijds ou-
deren door laten stromen naar de reguliere ouderenzorg en anderzijds met de 
mogelijkheden die er zijn zelf de gevergde zorg bieden. 

5840_Rimpels_BW.indd   165840_Rimpels_BW.indd   16 1-3-2007   10:23:511-3-2007   10:23:51



Het idee van oudere dak- en thuislozen in de reguliere ouderenzorg wordt ove-
rigens niet als ideaal gezien. Verpleeg- en verzorgingshuizen zijn vaak terug-
houdend in het plaatsen van dak- en thuislozen (Westerveld en Reinking, 2004). 
Daarnaast is er weerstand vanuit het personeel aan wie de verzorging van ou-
dere thuislozen specifi eke eisen stelt, de huidige bewoners en hun familieleden 
(Sanders en Reedijk, 2003). Door hun omstreden achtergrond en vaak afwijken-
de problematiek aarden de oudere thuislozen ook minder vaak in de reguliere 
verzorg- en verpleeghuizen. 

Op basis van de literatuur lijkt, gezien de huidige leeftijdsopbouw in de residen-
tiële voorzieningen, het aantal oudere mensen met een toenemende zorgvraag 
in de opvang te gaan stijgen. Met het huidige aanbod van voorzieningen en per-
soneel in de maatschappelijke opvang vreest men niet opgewassen te zijn tegen 
deze ontwikkeling: de gebouwen in de opvang zijn vaak oud en kennen weinig 
mogelijkheden voor facilitaire aanpassingen zoals liften, brede doorgangen en 
aangepast sanitair. Anderzijds wijkt de doelgroep - enkele uitzonderingen daar-
gelaten - in achtergrond, gedrag en zorgvraag dusdanig af van de populatie in 
zorg- en verpleeghuizen dat een opname daar ook niet de beste oplossing is. 

2.2  H et  N ed er lan dse  b elei d
De vraag die zich opdringt, is op welke wijze beleidsmatig gehoor gegeven wordt 
aan de problematiek rond de specifi eke groep opvangouderen. De Werkgroep 
Corporaties en Opvang8 onderschrijft het knelpunt van een geschikte huisves-
ting voor de groep oudere dak- en thuislozen (Sanders en Reedijk, 2003). Voor 
de beste huisvestingsmogelijkheden neemt deze de zorgvraag van de ouderen 
als uitgangspunt. Voor de groep met een geringe zorgvraag is het wenselijk deze 
vanuit de maatschappelijke opvang naar zelfstandige woonruimtes (onder even-
tuele begeleiding) uit te laten stromen. Wanneer de zorgvraag toeneemt, neemt 
de kans op uitstroom naar een zelfstandige woonruimte af. De groep met een 
grotere zorgvraag valt conform de indicatiestellingen van de Algemene Wet Bij-
zondere Ziektekosten (AWBZ)9 uiteen in een groep die geïndiceerd is voor ver-
zorging en/of verpleging zonder verblijf en een groep die geïndiceerd is voor ver-
zorging en/of verpleging met verblijf. Voor de eerste groep moet gedacht worden 
aan een verblijf in de maatschappelijke opvang met inzet van verzorging door 
gekwalifi ceerd personeel van thuiszorgorganisaties en verzorgingshuizen. Vaak 
is een aanpassing van de panden van de maatschappelijke opvang dan noodza-
kelijk.10 Voor de groep met een indicatie voor verzorging met verblijf ligt dit an-
ders: volgens AWBZ-richtlijnen moet het leveren van de zorg noodzakelijkerwijs 
samengaan met het verblijf in een beschermde woonomgeving, therapeutisch 
leefklimaat dan wel permanent toezicht. Voor deze groep moet gedacht worden 
aan verblijf op een speciale - hiervoor ingerichte - afdeling in een verzorg-ver-
pleeghuis11 of aan verblijf in een nieuwe, intramurale accommodatie zoals in een 
dependance van óf een zorginstelling óf een opvanginstelling.12 In hoofdstuk 4 
wordt ingegaan op het huidige aanbod en welke instellingen onder welke van de 
bovenstaande typen huisvesting vallen.
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1 8 R i m pels  i n  d e  o pvan g

Huidig landelijk beleid
Uit de literatuur blijkt de gebrekkige doorstroom in de opvangcentra, die al dan 
niet veroorzaakt wordt door de vergrijzing, een voornaam probleem (Rietveld, 
2000; IBO, 2003). Als we kijken naar het huidig gevoerde landelijke beleid ten 
aanzien van de doorstroom in de maatschappelijke opvangcentra dan blijkt er 
geen specifi ek uitgeschreven beleid voor de groep ouderen te zijn. Wel wordt er in 
algemene zin landelijk beleid gevoerd ten behoeve van de doorstroom in de maat-
schappelijke opvang. Op nationaal niveau is het ministerie van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport (VWS) primair verantwoordelijk voor het bestrijden van 
dakloosheid. De bestrijding van dakloosheid13 is in de praktijk een gedelegeerde 
verantwoordelijkheid naar 43 centrumgemeenten.14

De Welzijnswet 1994 bepaalt dat alle gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor 
het beleid inzake het uitvoerende werk op het terrein van de maatschappelijke 
opvang. Uit een inventarisatie van het aanbod op gemeenteniveau blijkt dat veel 
gemeenten de problematiek van de vergrijzing in de opvang in hun gemeente 
onderkennen en zelf het initiatief nemen om voorzieningen en projecten op te 
zetten. Hier zal nader op ingegaan worden in de aanbodscan van hoofdstuk 4. In 
deze paragraaf ligt de focus op de belangrijkste speerpunten van het landelijk 
gevoerde beleid ten aanzien van de maatschappelijke opvang waarbij we ons 
in hoofdzaak baseren op het eerder genoemde IBO-onderzoek (2003) en twee 
plannen van aanpak te weten: het plan van aanpak ‘maatschappelijke opvang’ 
geïnitieerd vanuit het rijk en de vier grote steden (2006) en het plan van aanpak 
‘Verloedering en Overlast’ geïnitieerd vanuit het rijk (2005).

Een groot deel van de groep dak- en thuislozen is afkomstig uit de vier grote ste-
den van Nederland (G4): circa 21.800 mensen leven hier in een zeer kwetsbare 
situatie. Hierin en in het feit dat de G4 bovenmaats investeren in aanpakken in 
andere gemeenten schuilen reden en aanleiding om in samenwerking met het 
kabinet te komen tot een plan van aanpak specifi ek voor G4. De groep waar de 
aanpak zich in hoofdzaak op richt, valt uiteen in een groep van 10.000 dak- en 
thuislozen en een groep van 11.800 personen bij wie er dreiging is van dak- en/of 
thuisloosheid. In de aanpak is ten doel gesteld de overlast en de criminaliteit uit-
gaande van de doelgroep na zeven jaar te reduceren tot minder dan 75 procent 
van het niveau van de nulsituatie.15 Het plan van aanpak ‘maatschappelijke op-
vang’ stuurt vooral aan op instrumentele en procedurele wijzigingen op uitvoe-
rend niveau en niet op wettelijke wijzigingen. Concreet betekent dit dat de vier 
grote steden voor ieder van de doelgroep16 een persoonlijk trajectplan dienen op 
te stellen waarin doelen zijn opgenomen op de gebieden wonen, zorg, inkomen en 
dagbesteding. Door tevens modelconvenanten in de aanpak op te nemen, beoogt 
men met de aanpak de samenwerking tussen instanties te intensiveren en min-
der vrijblijvend te maken. Het gaat er dan om alle instanties met betrokkenheid 
op een van de eerder genoemde terreinen wonen, zorg, inkomen en dagbesteding, 
zodat de doorstoomregulatie binnen de opvang niet alleen een aangelegenheid 
blijft voor opvanginstellingen zelf. De aanpak voorziet alle betrokken instanties17 
hierbij van bijlagen met daarin modellen en instrumenten met betrekking tot 
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het reguleren van instroom, verblijf en uitstroom met betrekking tot de maat-
schappelijke opvang. Ook is er in Utrecht, Rotterdam en Den Haag zogenaamde 
Centrale Toegang opgestart.18 Deze instellingen hebben als doel om het aanbod 
in de maatschappelijke opvang beter af te stemmen op de vraag. Daarnaast is 
aan deze instellingen een monitorfunctie gekoppeld, om cijfers over in-, door- en 
uitstroom in beeld te brengen.

Het plan van aanpak ‘Verloedering en Overlast’ richt zich in het bijzonder op de 
zogenaamde zorgmijders; dak- en thuislozen die te kampen hebben met psychi-
atrische en verslavingsproblemen en niet om hulp vragen en/of deze vermijden 
wanneer die wordt aangeboden. Onder deze zorgmijders bevinden zich natuur-
lijk ook de opvangouderen. Met de aanpak ambieert het kabinet de mogelijkhe-
den te vergroten om drang uit te oefenen op cliënten om hulp te accepteren; de 
ketensamenwerking tussen instellingen moet in 2007 minder vrijblijvend zijn 
en het gebruik van de Wet Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen 
(Bopz) voor deze doelgroep moet zijn verbeterd. 

Het voormalige instrumentarium bleek ontoereikend om de groep zorgmijders 
te bereiken. Ten eerste zijn het de zorgmijders zelf die zich onttrekken aan de 
hulpverlening omdat bijvoorbeeld als voorwaarde voor opname wordt gesteld dat 
iemand bereid is af te kicken van zijn verslaving. Anderzijds zijn er ondermeer 
bureaucratische barrières vanuit de instellingen die een afstotende werking heb-
ben op de doelgroep. De meeste zorgmijders hebben geen adres, telefoon, agenda, 
geld en offi ciële documenten, zaken die vaak wel nodig zijn voor een opname in 
een instelling. Ook hanteren instellingen op therapeutische gronden contra-in-
dicaties waardoor een opname geweigerd kan worden. Dan gaat het bijvoorbeeld 
om (hard)drugsverslavingen.19

Om de samenwerking tussen instellingen minder vrijblijvend te maken, is het 
voor gemeenten een noodzaak om meer zeggenschap over het aanbod van de GGZ 
en de verslavingszorg te krijgen en dat de gemeente op haar beurt zorg draagt ter 
bevordering van de Openbare Geestelijke Gezondheids Zorg (OGGZ).20 Dit verge-
makkelijkt voor de gemeente tevens de regisserende rol die hen is toebedeeld in 
de ketensamenwerking. Voor de zorginstellingen speelt de grotere inbreng van 
gemeenten in die zin een rol dat ze ook voor fi nanciële middelen in het vervolg 
vaker een beroep zullen moeten doen op de gemeenten. Om de gemeenten op hun 
beurt meer mogelijkheden te geven voor het inkopen van het aanbod van GGZ-
instellingen is door het kabinet besloten de fi nanciële middelen voor de OGGZ 
over te hevelen van de AWBZ - die ze nu in beheer heeft - naar de gemeenten. 
Dit sluit ook aan bij het toekomstige beleid de OGGZ-subsidieregeling onder te 
brengen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), die in 2007 in wer-
king treedt.21

Wanneer het op vrijwillige basis niet lukt om een zorgmijder op te nemen in een 
instelling, resteert de optie van dwangopname en -behandeling. De mogelijkhe-
den daarvoor zijn beperkt, maar worden niet volledig benut. Laatstgenoemde 
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heeft vooral te maken met verschillende interpretaties van begrippen uit de Wet 
Bopz. De praktijk leert dat vooral bij de hulpverlening onduidelijkheid bestaat of 
ernstige verslaving een psychische stoornis is in de zin van de Wet Bopz. Ook de 
toepassing van het gevaarscriterium laat verscheidenheid zien afhankelijk van 
degene die het toepast; de rechter of de psychiater.

Om de mogelijkheden van de Wet Bopz volledig te benutten, dient deze uitein-
delijk te worden omgezet in duidelijke richtlijnen voor de toepassing van de wet. 
Hiertoe is vanuit het ministerie VWS de opdracht gegeven aan de Nederlandse 
Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). In samenwerking met de ministeries van 
Justitie en VWS, de rechterlijke macht, het Openbaar Ministerie en gemeenten 
worden gevallen en situaties waarin de Wet Bopz voorziet in de mogelijkheid tot 
dwangopname onderzocht en uitgeschreven in duidelijke richtlijnen.22

Preventie
Voor de G4 gaat het om een groep van 11.800 personen die dakloos dreigt te wor-
den, deze groep is in omvang groter dan de groep die al dak- en/of thuisloos is. In 
de aanpak is - naast de verbetering van de opvang en het bevorderen van herstel 
en doorstroom - dan ook sterk accent gelegd op het voorkomen van dak- en thuis-
loosheid. Het gaat dan vooral om tijdige signalering van verwaarlozing en ver-
loedering en mogelijke huisuitzettingen als gevolg van een huurschuld. Afgezien 
van het Grotestedenbeleid wordt ook in het IBO-onderzoek onderschreven dat 
in preventieve zin nog winst valt te behalen. Vanuit gemeenten, Gemeentelijke 
Gezondheidsdiensten (GGD-en), Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en versla-
vingszorginstellingen liggen de aanknopingspunten voor preventie bijvoorbeeld 
in het tijdig signaleren van overlast, dreigende huisuitzetting of hygiënische pro-
bleemsituaties. Voor deze signalering zouden vanuit de gemeente wijkgebonden 
(outreachende) signaleringsteams kunnen worden ingezet. Voor het voorkomen 
van huisuitzetting worden het maken van afspraken met woningbouwcorpora-
ties en nutsbedrijven en het uitvoeren van tweede of laatste kans beleid aange-
dragen als suggesties. Bij de laatste suggesties moet gedacht worden aan het 
regelen van vervangende woonruimte bij een (dreigende) uithuiszetting onder 
voorwaarde dat hulpverlening wordt aanvaard, waaronder vaak ook schuldhulp-
verlening en budgetbegeleiding. 

Een aantal beleidsbepalingen in eigen land is ingegeven door buitenlandse aan-
pakken. Een voorbeeld hiervan is het beleid dat vanuit drie steden (Utrecht, 
Rotterdam en Heerlen) in ontwikkeling is om verslaafden die een beroep doen op 
de zorg en opvangvoorzieningen terug te leiden naar hun oorspronkelijke stad of 
gemeente van oorsprong zodat meer drang kan worden uitgeoefend op de ‘eigen’ 
verslaafden. Dit beleid - dat overigens in strijd is met de landelijke toegankelijk-
heid van voorzieningen voor maatschappelijke opvang - is mede ingegeven door 
de repressieve Zwitserse aanpak van de overlast van harddrugsverslaafden.23

Er zijn uiteraard meer van dit soort voorbeelden uit het buitenland die garant 
kunnen staan voor het beleid en de aanpak in Nederland. In onderstaande para-
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graaf vinden we een overzicht van de resultaten en uitwerkingen van een aantal 
interessante onderzoeken en projecten uit het buitenland waarin de opvang van 
ouderen centraal staat. 

2.3  D e  b u iten lan dse  situati e  ro n d  o pvan g o u d er en
In deze paragraaf vinden we een overzicht terug van de voornaamste buiten-
landse literatuur ten aanzien van de vergrijzingproblematiek onder dak- en 
thuislozen en de aanpak ervan. Voor zover mogelijk worden kengetallen rond de 
situatie van opvangouderen in het buitenland toegevoegd.

Prevalentie en problematiek
Een eerste constatering rond de verkenning van de buitenlandse situatie leert 
dat het cijfermateriaal rond opvangouderen mager is. Voor zover er binnen stu-
dies cijfermateriaal beschikbaar is met betrekking tot de prevalentie van dak- en 
thuisloosheid bestaan er verschillen in defi niëring en aggregatieniveau (stad, 
provincie/departement en land) waarop aantallen betrekking hebben. Dit blijkt 
ook uit een eerdergenoemde studie van Edgar, Meert en Doherty (2004). Hierin 
worden aan de hand van een dataverzameling uit de vijftien EU-landen over 
dak- en thuisloosheid (zonder verbijzonderingen naar leeftijd) de verschillen en 
gebreken in de registratie in deze landen beschreven. Tevens worden er sugges-
ties gedaan voor het opzetten van een meer uniforme internationale dataregi-
stratie, waardoor internationale vergelijkingen ten aanzien van de prevalentie 
van dak- en thuisloosheid mogelijk zijn ten einde hierop gepast internationaal 
beleid te kunnen bepalen. In dit onderzoek achten we het daarom weinig zinvol 
gegevens uit verschillende studies voor een totaalbeeld naast elkaar te leggen, 
laat staan hier conclusies uit te trekken. Wel is gekeken naar de prevalentie van 
dak- en thuisloosheid onder ouderen zoals deze beschreven wordt in afzonder-
lijke internationale studies.

Gekeken naar de buitenlandse problematiek ten aanzien van oudere dak en 
thuislozen is één studie in het bijzonder relevant; een overkoepelend onderzoek 
uitgevoerd in drie landen - Groot-Brittannië24, Australië25 en de Verenigde Sta-
ten26 - naar de oorzaken van thuisloosheid (Crane et al, 2004). Wat overigens 
opvalt, is dat binnen deze onderzoeken medewerking is verleend door instel-
lingen die speciaal voor de opvang van en zorg voor opvangouderen in het leven 
zijn geroepen. Afgezien van deze instellingen worden er ook veel andere, vaak 
lokale, voorzieningen genoemd die niet specifi ek op opvang maar wel speciaal op 
ouderen gericht zijn. Een voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde Aging Service 
Acces Points in Boston; meldpunten die uiteindelijk 6.500 ouderen voorzien in 
casemanagement, ondersteunende huishoudelijke hulp en maaltijden om dak-
loosheid te voorkomen.

Uit een lokale telling in Massachussets (Verenigde Staten) blijkt het aandeel 
ouderen onder de thuislozen van 1993 tot 2000 met 39 procent gestegen van 883 
tot 1.228. Vooral onder de populatie die gebruik maakt van de noodopvang is 
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het aantal ouderen toegenomen. In 2003 is 43 procent van populatie (in totaal 
15.609) ouder dan 45 jaar. In de jaren 2001 en 1999 lag het aandeel ouderen res-
pectievelijk op 37 procent en 28 procent (Meschede et al., 2004).

Er zijn geen overall statistieken voor Groot-Brittannië waaraan betrouwbare 
gegevens ten aanzien van oudere dak- en thuislozen ontleend kunnen worden. 
Een in Engeland uitgevoerd onderzoek door Warnes en Crane (2003) is hier wel 
het vermelden waard. Hieruit komt naar voren dat van de 195.590 ‘thuislozen-
huishoudens’27 er 4.450 op grond van hun (oudere) leeftijd voorrang hebben op 
de toewijzing van een nieuwe woning. Anderen zijn genoodzaakt tot een verblijf 
in hostels of slapen op straat. Onder hen is bijna een vijfde (15 tot 20 procent) 
vijftig of ouder. Daarnaast is in Londen in 2004 een onderzoek onder ruim 1.500 
daklozen uitgevoerd. Daaruit blijkt dat een kwart ouder is dan vijftig jaar.28

In Victoria (Australië) is een vijfde van het aantal thuislozen ouder dan 45 jaar. 
Waar in Victoria het aantal thuislozen is toegenomen, is dit aantal over heel 
Australië gedaald van 105.304 in 1996 tot 99.000 in 2001 (Chamberlain en Mac-
kenzie, 2004).

Ten behoeve van het onderzoek zijn in Boston, Engeland en Melbourne respec-
tievelijk 122, 131 en 124 personen - ouder dan vijftig jaar - geïnterviewd die in 
de twee jaar voorafgaand aan het interview thuisloos werden. Tweederde (68 
procent) van de geïnterviewden geeft aan niet eerder thuisloos te zijn geweest en 
bijna tweederde (65 procent) van alle geïnterviewden geeft te kennen het groot-
ste gedeelte van hun leven een baan te hebben gehad. Van alle geïnterviewden 
heeft vijftien procent een baan toen ze thuisloos werden. 

De ouderen geven uiteenlopende redenen op voor het feit dat ze thuisloos zijn: 
hun woning is verkocht of moest dringend opgeknapt worden (28 procent in Mel-
bourne), fi nanciële problemen29 (27 procent overall), het overlijden van een dier-
bare (tien procent overall), beëindiging van een relatie (twintig procent overall). 
Een andere veelgenoemde oorzaak (23 procent) betreft ruzies en confl icten met 
huisbazen, huisgenoten, familieleden en buren. In Engeland bijvoorbeeld gaven 
negen zware drinkers toe dat hun alcoholgebruik en de hieraan gerelateerde 
overlast ertoe heeft geleid dat ze door de aanhoudende klachten van buren uit-
eindelijk het huis uit zijn gezet. Vaak zijn er ook fysieke en psychische proble-
men, alcoholverslavingen en gokproblemen die samen met eerdergenoemde re-
denen iemand extra kwetsbaar maken en ertoe bijdragen dat iemand de situatie 
onmachtig wordt en thuisloos eindigt. Deze kwetsbaarheid onder ouderen als 
gevolg van een gebrekkige fysieke en mentale gesteldheid wordt ook onderkend 
door Stergiopoulos en Herrmann (2003) in een onderzoek naar oudere daklozen 
in Toronto, Canada. 

Hoewel uit het onderzoek blijkt dat er natiespecifi eke variaties zijn binnen de 
redenen voor thuisloosheid zijn het dezelfde onderliggende combinaties van fac-
toren die de problematiek in stand houden. In maatschappelijke en politieke zin 
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kunnen hier de ontbering aan goed beleid én het gebrek aan geschikte opvang 
en servicevoorzieningen in het bijzonder genoemd worden. Deze factoren worden 
tevens onderschreven in een onderzoek van Jacobson en Tully (1994). Hoewel er 
volgens de onderzoekers vanuit de overheid de bereidheid is om fi nanciële in-
vesteringen te doen, komen deze investeringen door een verouderde wetgeving30 
uiteindelijk niet op de juiste plek terecht. Een tweede reden die wordt aangedra-
gen, is de deïnstitutionalisering in de Verenigde Staten. Er wordt zoveel mogelijk 
naar gestreefd cliënten uit een instituut naar een woonvoorziening dichter bij 
de samenleving te plaatsen. Het probleem in deze is het aanbod van dit soort 
woonvoorzieningen. De onderzoekers merken op dat de schaarste in het woning-
aanbod een algemeen knelpunt is bij het reguleren van de opvang van oudere 
dak- en thuislozen. 

Ook in Denemarken geldt sinds 2002 een algemeen actieprogramma onder de 
noemer ‘Onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid’. Het gaat dan om een 
nationaal verbeteringsplan om regionale en lokale instanties doeltreffender ac-
tie te laten ondernemen op deze groep (Meert, 2005). Het betreft in Denemar-
ken 11.000 daklozen, waarvan er 3.000 onbereikbaar zijn voor instanties (Koch-
Nielsen, 2004). Het aantal blijft redelijk stabiel, net zoals in Finland (10.000 
daklozen), Schotland (46.000 daklozen) en Ierland (6.000 daklozen). Voor deze 
landen is het onduidelijk om hoeveel oudere daklozen het gaat. Wel zijn er bij-
voorbeeld in Denemarken zes doelgroepen onderkend, waaronder ouderen die 
vanwege van psychisch, mentale en/of abusieve gronden niet in een verpleeghuis 
terecht kunnen. Het doel van projecten moet zijn om daklozen uiteindelijk in 
permanente bewoning te plaatsen. Het Deense model heeft als doelstelling om 
alternatieve verpleegeenheden voor oude daklozen te creëren. Er wordt geen re-
integratie, maar wel het verbeteren van de levenskwaliteit beoogd. Het model 
onderkent de rol van lokale autoriteiten bij het tegengaan van het ‘not in my 
backyard’-gevoel van omwonenden. Er worden zogenaamde ‘Skæve Huse’, per-
manente woonvormen, gecreëerd. Deze leveren een combinatie van beperkte al-
gemene ondersteuning en, naar behoefte, intensieve persoonlijke ondersteuning. 
In de volgende paragraaf gaan we verder in op de beleidsmatige kant van deze 
woonvorm.

In Frankrijk speelt vooral het fenomeen van de oudere immigranten en gast-
arbeiders die dakloos worden. De oorzaak hiervoor ligt in de grote migrantenge-
meenschappen dit daar voorkomen. Het betreft dan vooral mannen wier familie 
nog in het land van herkomst verblijft.

In Duitsland is de informatie rond opvangouderen veelal alleen op deelstaatni-
veau te herleiden. Volgens de Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe31 
bestaat er geen deelstaatoverschrijdende daklozenstatistiek in Duitsland. Daar-
om komt deze instantie periodiek met een schatting. In 2004 gaat het volgens 
de Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe om circa 144.000 daklozen, 
waarvan circa 20.000 daklozen buiten de opvang leven. Sinds 1997 (220.000 dak-
lozen) betekent dit een constante daling in Duitsland, zoals ook Meert (2005) 
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constateert. Zelfs de daklozen met de ernstigste problemen geven aan dat ze 
graag in onafhankelijke woonvormen zouden willen leven. Daarbij ontstaat al-
leen vaak een probleem door gebrek aan adequaat ondersteuningsaanbod. Door 
de Duitse deelstaatconstructie is het lastig de juiste fi nanciering rond te krijgen 
voor dergelijke woonvormen, waardoor het aanbod per deelstaat verschilt.

In bijvoorbeeld Baden-Württemberg nam in de tweede helft van de jaren negen-
tig het aandeel dakloze 60-plussers buitenproportioneel toe. Sinds 2000 blijft dit 
aandeel op een constant niveau. Ook het aandeel dakloze 50-plussers kende een 
gestage stijging in die jaren, terwijl de resterende leeftijdsklassen geen grote 
veranderingen ondergingen. Er wordt in Baden-Württemberg onderscheid ge-
maakt tussen ambulante, gedeeltelijk residentiële en residentiële opvang. De 
laatste soort opvang speelt voor daklozen ouder dan zestig jaar de grootste rol: 
39 procent uit die leeftijdsklasse bevindt zich in 2005 in dergelijke opvang. De 
50- tot 59-jarigen verschillen niet van de daklozen onder de 50 jaar. Sinds 1996 
daalt het aantal 60-plussers in de residentiële opvang, maar deze dalende trend 
is voor alle leeftijdsklassen zichtbaar. De ambulante opvang neemt daarentegen 
voor iedere leeftijdsklasse in deze deelstaat toe (Liga-Stichtagserhebung, 2005).

De bestrijding van dakloosheid op Europees niveau is nog volop in ontwikke-
ling (Kruythoff en Kleinhans, 2005). Het voornaamste doel binnen de Europese 
samenwerking is het bevorderen en uitwisselen van innovatieve strategieën. De 
gestage uitbreiding van de Europese Unie draagt alleen niet bij aan dit doel, 
want vooralsnog krijgt uniform beleid om dakloosheid te bestrijden daardoor 
weinig aandacht. Mede daarom is een specifi eke Europese aanpak in opvang 
voor oude dak- en thuislozen nog toekomstmuziek. 

2.4  B u iten la n ds  b elei d 
In 1999 onderkenden Edgar et al. (1999) al dat oudere daklozen langdurig de tij-
delijke opvang bezetten waardoor zijzelf geen vaste verblijfplaats verwerven. Die 
mensen zouden intensief begeleid moeten worden om dakloosheid te overwin-
nen. De meer traditionele tehuizen zijn voor veel van hen niet geschikt (Warnes 
en Crane, 2003). Zo vereisen opvangouderen die Korsakovpatiënt zijn volgens 
Falkner (2004) specifi eke aandacht. Deze patiënten neigen naar desinteresse 
ten opzichte van hun leefomgeving, zijn geestelijk traag en zwaar te motive-
ren. Het zijn solisten die zich isoleren van anderen en het liefst hun eigen weg 
gaan. Falkner denkt dat een goede dagindeling met dezelfde rituelen en zinvolle 
tijdsbestedingen kunnen helpen bij de begeleiding van Korsakovpatiënten. Vaak 
houden Korsakovpatiënten de verleiding om de instelling te verlaten en het op 
een drinken te zetten. Toch moet opgelet worden met het plaatsen van Korsakov-
patiënten in gewone instellingen: de normen, waarden, wensen en behoeften van 
‘nomale’ mensen zijn vaak anders dan die van Korsakovpatiënten. 
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Refferscheid (2004) ziet de volgende voorwaarden als noodzakelijk om de hulp 
voor opvangouderen te verbeteren. Structureel betekent dit:
• alcohol- en drugsconsumptie onder begeleiding toestaan;
• samenwerken met andere verzorgingsinstellingen;
• verbeteren van de bouwtechnische leefomgeving;
• duidelijke huisregels voor de opvangoudere;
• het zich richten op vorderingen bij opvangouderen;
• visie rond langdurige hulpvoorzieningen ontwikkelen.

In 2005 is een Syntheses Rapport32 verschenen naar aanleiding van het interna-
tionale politieke congres in Kopenhagen (Denemarken) - geïnitieerd vanuit de 
Europese Commissie - met betrekking tot de aanpak van dak- en thuisloosheid. 
Op het congres werd speciale aandacht besteed aan beleidsvorming rondom het 
thema dakloosheid onder ouderen. Allereerst wordt het knelpunt aangehaald 
van ouderen die inmiddels zeer langdurig verblijven in voorzieningen die bedoeld 
zijn voor kortdurend verblijf. Om deze groep uiteindelijk uit de thuisloosheid te 
halen, is volgens Warnes en Crane (2003) een intensieve begeleiding noodzake-
lijk en is een langdurig verblijf in residentiële voorzieningen juist niet gewenst. 

In het rapport wordt gesteld dat oudere daklozen dezelfde bejegening en voorzie-
ningen verdienen als hun leeftijdsgenoten die wel een dak boven hun hoofd heb-
ben, maar dat dit gezien hun speciale behoeften niet haalbaar is. Een adequaat 
beleid voor oudere dak- en thuislozen zou ten minste uit de volgende elementen 
moeten bestaan:
• effectieve outreachende hulp voor de ouderen die op straat leven;
• hostels voor langdurig verblijf die gespecialiseerd zijn in de behoeften van 

ouderen;
• op oudere daklozen gespecialiseerde diensten;33

• toegang tot zowel de lage als hoge (residentiële) kwaliteitszorgvoorzienin-
gen;

• betaalbare huisvesting met ondersteuning en begeleiding indien nodig.

Als internationaal voorbeeld van landelijk doorgevoerd beleid geldt het in de 
vorige paragraaf al genoemde Deense model van de ‘Skæve Huse’, wat neerkomt 
op het apart huisvesten van extreme overlastbezorgers in alternatieve woonge-
meenschappen. Dit project34 is een voortvloeisel van het sociale beleid dat ge-
stoeld is op het beginsel van universaliteit: aan alle inwoners worden bepaalde 
grondrechten gegarandeerd voor het geval ze worden geconfronteerd met sociale 
problemen. Denemarken is hierin vooruitstrevend en niet zonder succes. Dene-
marken kende in 1997 het laagste armoederisicocijfer in de EU en behoort nog 
steeds tot de landen waar relatief weinig armoede heerst.35

Een interessant aspect is de kijk vanuit het buitenland op de Nederlandse be-
leidssituatie. Vanuit het buitenland wordt positief geoordeeld over het reïnte-
gratie- en ondersteuningssysteem voor daklozen (Meert, 2005). Een minpunt is 
dat enkele subgroepen die op straat leven niet bereikt worden of op grond van 
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prestatiecontracten uitgesloten worden. Het besluit van het kabinet om meer 
permanente bewoning te creëren, om zo de dichtslibbing van nacht- en tijdelijke 
opvang te voorkomen, vindt bijval. Toch blijft de vader de wens van de gedachte, 
want permanente bewoning voor opvangouderen gaat volgens Meert eerder in 
de richting van gedwongen maatregelen tegen die groepen. Daarmee lijkt Ne-
derland nog ver verwijderd van het nationale plan in Denemarken, hoewel er 
regionaal allerlei permanente bewoning wordt ontwikkeld.

Preventie
Als het gaat om beleid ter preventie van dakloosheid onder ouderen behoort de 
inzet van outreachende hulp vaak tot de speerpunten. Een effectieve outreachen-
de werker spoort de oudere op en begeleidt hem of haar als een makelaar naar 
de diensten die hem verder kunnen helpen. In theorie klinkt dit eenvoudiger dan 
het in de praktijk is. Binnen het werkveld worstelt men namelijk met de vraag 
hoe men de zogenaamde risico-ouderen, ouderen die dakloos dreigen te worden, 
tijdig signaleert. In een studie naar de praktijkmogelijkheden voor preventie 
(Crane, Warnes en Fu, 2003) komen deze en andere meer praktische vragen aan 
bod. Zo houden woningbouwverenigingen zich in praktische zin bezig met de 
vraag of het mogelijk is een monitorend systeem op te zetten dat een waarschu-
wing afgeeft wanneer zich afwijkende patronen voordoen in huurbetalingen en 
huurachterstand. Zulke signaleringssystemen zijn denkbaar vanuit verschillen-
de terreinen. Zo zouden ook primaire zorginstellingen36 op hun terrein melding 
kunnen maken van gebeurtenissen en situaties die ertoe kunnen leiden dat een 
cliënt of patiënt tot de risicogroep behoort om dakloos te worden. Waarschuwin-
gen en signalen op het terrein van de zorg zijn bijvoorbeeld het overlijden van 
een partner bij samenlevende (echt)paren of ziekten bij alleenstaanden. Gebeur-
tenissen als deze zijn vaak de spreekwoordelijke druppel voor iemand, die ertoe 
leidt dat iemand niet meer in staat is voor zichzelf te zorgen en een heel huishou-
den draaiende te houden. Zo gauw instanties beter in staat zijn zulke signalen 
op te vangen, zijn er logischerwijs meer mogelijkheden om effectief te reageren 
en interveniëren. Dit vergt overigens wel van alle betrokken instellingen dat ze 
bereid zijn dit soort extra informatie vast te leggen en deze waar nodig uit te 
wisselen met andere partijen.

2.5  Ko rto m
Analoog aan de vergrijzing in de Nederlandse samenleving als geheel wordt 
ook de vergrijzing in de maatschappelijke opvang in verschillende onderzoeken 
onderkend. Dit heeft gevolgen voor het zorgaanbod, dat steeds verfi jnder moet 
worden, maar ook voor de kwaliteitseisen die aan het personeel worden gesteld. 
Ook zal een groter beroep worden gedaan op de capaciteit van het personeel, 
het daarmee gepaard gaande budget en de beschikbare bedden. De onderzoeken 
wijzen uit dat reguliere verpleeg- en verzorgingshuizen niet zitten te wachten op 
opvangouderen.
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De AWBZ biedt op dit moment de gelegenheid om opvangouderen onder de noe-
mer ‘verzorging en/of verpleging zonder verblijf ’ te indiceren. Verder is de situa-
tie rond opvangouderen beleidsmatig niet nader gespecifi ceerd. In het algemeen 
blijft het nationaal vooral een kwestie van het stimuleren van de ketensamen-
werking in de maatschappelijke opvang. Deze ketensamenwerking dient vooral 
tussen de GGZ, de verslavingszorg en de 43 centrumgemeenten gestalte te krij-
gen. De G4 spelen hierin voor de centrumgemeenten een voortrekkende rol via 
het plan van aanpak maatschappelijke opvang.

De stijgende trend in aantallen opvangouderen is in het algemeen ook in het 
buitenland terug te vinden. Ook daar levert deze stijging toenemende aandacht 
voor deze opvanggroep op. Gezamenlijke initiatieven tussen landen, zoals door 
de Europese Unie, staan nog in de kinderschoenen en zijn daarom vooral gericht 
op de bestrijding van dakloosheid in brede zin.

Ook beleidsmatig wordt de problematiek rond opvangouderen onderkend. Inter-
nationaal wordt met name gekeken naar het Deense project rond niet-plaatsbare 
(oudere) daklozen in ‘Skæve Huse’. Verder krijgen early warningsystemen, waar-
bij in een vroegtijdig stadium eerste signalen van dreigende dakloosheid onder 
ouderen worden herkend, de nodige aandacht.
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3 Feiten  en  cij fers

Hoewel de problematiek van vergrijzing in de opvang in verschillende publica-
ties37 onderschreven wordt, blijkt er nauwelijks cijfermateriaal beschikbaar over 
de omvang van vergrijzing in de opvanginstellingen. Het Nederlandse gebrek 
aan uniforme operationalisering en registratie van dak- en thuisloosheid is niet 
uniek: verschillende Europese landen hebben hier eveneens mee te maken. (Ed-
gar, Meert en Doherty, 2004).

In dit hoofdstuk beperken we ons tot de Nederlandse omvangstudies. Hieraan 
kleven de nodige betrouwbaarheidsbezwaren. Zo is er een gebrek aan uniforme 
operationalisering van wat dak- en thuisloos is. Verder bestaan er discrepanties 
binnen de wijze van het registreren van dak- en thuisloosheid. Voordat we enkele 
kengetallen geven rond de registratie van opvangouderen, komen de kantteke-
ningen op de registratie aan bod. 

3.1  D e  pro b lemati ek  ro n d  r eg istrati e  i n  N ed er la n d
De Nederlandse registratie van dak- en thuislozen in het algemeen en opvang-
ouderen in het bijzonder gaat gebukt onder drie beperkende factoren. Enerzijds 
is dat de inhoudelijk lastig af te bakenen materie. Anderzijds verhindert de ver-
kokering in de dak- en thuislozenzorg volledige registratie. Ten derde is dat de 
onvolledigheid in de registratie. In het hiernavolgende wordt dieper op deze fac-
toren ingegaan.

Het afbakenen van dak- en thuisloosheid
Voor een uniforme registratie is het van belang dat er eenheid van begrip rond 
dak- en thuislozen bestaat. Naast verschillende defi nities voor wat ‘dakloos’ is, 
zijn er ook verschillende leeftijdsindelingen mogelijk om vast te stellen wat ‘oud’ 
is. Daardoor varieert het aantal opvangouderen. Ook bemoeilijkt het ontbreken 
van een vaste verblijfplaats de registratie; rondzwervende daklozen die soms 
verschillende steden aandoen, zijn moeilijk grijpbaar. Verder heeft de problema-
tiek rond opvangouderen soms een psychiatrische component, soms een abusieve 
en soms beiden. Dit leidt ertoe dat er verschillende subgroepen benoemd worden 
die lastig zijn samen te nemen, ook vanwege dubbeltellingen die daardoor kun-
nen ontstaan. 

De verkokerde dak- en thuislozenzorg
De opvangsector is lastig af te bakenen. Mede vanwege de verschillende defi ni-
ties en leeftijdsindelingen is de groep opvangouderen in verschillende sectoren 
van de opvang terug te vinden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan dakloze ouderen 
die opgevangen worden buiten het reguliere zorgcircuit, zoals in kerkelijke in-
stellingen. Dit resulteert in een onvolledig zicht op het totale hulpaanbod voor 
die doelgroep.
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Onvolledigheid bij de verschillende registratiesystemen
De belangrijkste informatiebronnen voor de maatschappelijke opvang zijn het re-
gistratiesysteem Regas van de Federatie Opvang (de brancheorganisatie van de 
maatschappelijke opvang) en Clever van het Leger des Heils. Regas is in 2003 de 
opvolger van het zogenoemde Klimop-systeem. Regas poogt enkele verbeteringen 
te bieden voor Klimop, omdat het in dat systeem niet mogelijk blijkt om unieke 
personen te identifi ceren. Daardoor heeft de Federatie Opvang met Klimop nooit 
zicht gekregen op het aantal dubbeltellingen. Omdat er in hetzelfde jaar als de 
introductie van Regas een nieuw voorzieningensysteem wordt geïntroduceerd en 
gehanteerd, blijkt het alleen niet meer mogelijk om Regascijfers te vergelijken 
met Klimopcijfers.38 Al bij de opstartfase van Regas zijn de prognoses voor een 
voorspoedig gebruik sterk getemperd. De toentertijd uitgesproken verwachting 
dat het de komende jaren nog niet mogelijk zal zijn om op basis van registratie-
gegevens een representatief beeld te schetsen van vraag en aanbod in de opvang-
sector in Nederland is uitgekomen: Regas kan dit tot op heden nog niet, want het 
kent nog de nodige kinderziektes. Ook met de oude Klimopgegevens is het tot 
op heden niet gelukt de in-, door- en uitstroom van de dag- en nachtopvang van 
voor 2003 in beeld te brengen. Clever is een door het Leger des Heils gebruikt 
cliëntvolgsysteem waarin cliëntgegevens, hulpverleningstrajecten, cliëntindica-
toren en andere relevante gegevens per cliënt worden opgenomen. Hierbij staat 
de hulpvraag van de cliënt centraal. Het systeem geeft onder andere informatie 
over bezettingspercentages, in-, uit- en doorstroom en de verwijzingen naar an-
dere instellingen. De gegevens geven inzicht in de aard en omvang van de doel-
groep, het gebruik van voorzieningen en signalen met betrekking tot trends en 
ontwikkelingen.

Een belangrijk aspect van registratie is het aantal instanties dat gegevens 
aanlevert. Omdat de Federatie Opvang landelijk het grootste aantal dag- en 
nachtvoorzieningen telt, is een goede aanlevering van cijfers vanuit die hoek 
interessant. De totale capaciteit (stoelen en bedden) bij de Federatie Opvang is 
bijvoorbeeld drie keer zo groot als die van het Leger des Heils (Wolf et al., 2003 
en 2004). Alleen levert slechts 62 procent van de instellingen die bij de Federatie 
Opvang zijn aangesloten registratiegegevens, met name over de residentiële op-
vang, aan. Vooral vanuit de sociale pensions komen weinig registratiegegevens; 
ze registreren niet of met een eigen systeem. Hierdoor blijven bestaande ambu-
lante hulpverlening en maatschappelijke opvangfuncties, zoals mobiele teams, 
soepbussen en inloopfaciliteiten, buiten beeld. Daardoor ontstaat ook geen zicht 
op preventieactiviteiten. De gegevens geven daarom geen betrouwbaar beeld 
voor de hele maatschappelijke opvang.

Aan voorgaande tekortkoming van de tekortschietende registratie rond ambu-
lante hulpverlening zou het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LA-
DIS) deels tegemoet kunnen komen.39 LADIS is een nationale database voor de 
ambulante verslavingszorg. Doel van het LADIS is het verzamelen van gegevens 
over de verslavingszorg op landelijk niveau. Omdat LADIS naast informatie over 
drugsgebruik ook inzicht geeft in demografi sche gegevens en de woonsituatie 
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van drugsgebruikers, kan het in potentie een belangrijke gegevensbron zijn. In 
principe nemen alle instellingen voor ambulante verslavingszorg deel aan LA-
DIS, in concreto 22 organisaties met circa 120 vestigingen.40 De organisaties die 
verantwoordelijk zijn voor het aanleveren van LADIS-gegevens doen dit ech-
ter niet consequent.41 Dit levert onvolledige informatie op, waardoor ook LADIS 
geen sluitend beeld kan schetsen van abusieve opvangouderen.

Ook gemeenten hebben een wettelijke taak toegemeten gekregen op het gebied 
van registratie, verwoord in de Wettelijke registratieregeling maatschappelijke 
opvang van 2005. De bedoeling is dat instellingen gegevens rond hun cliënten 
moeten registreren en deze via centrumgemeenten moeten aanleveren aan het 
rijk (Van ’t Land et al., 2005).42 Via de stimuleringsmaatregelen vanuit het Grote-
stedenbeleid lopen de G4 voorop in gemeentelijke registratie via een zogenaamd 
Cliënt Volg Systeem (CVS), maar de kwaliteit en volledigheid laat nog te wensen 
over. 

De verschillende registratiesystemen en de onvolledigheid daarin leidt tot een 
versnippering van registratie van opvangouderen. Bovendien kunnen de regi-
stratiesystemen niet naast elkaar gelegd worden, omdat dit een risico van dub-
beltellingen van opvangouderen met zich meebrengt. Daardoor is het amper 
mogelijk een accuraat beeld te schetsen van de cijfermatige stand van zaken en 
valt beleidsmatig de vraag van opvangouderen niet op het aanbod in maatschap-
pelijke opvang af te stemmen. Niettemin geven we in de volgende paragraaf een 
basale verkenning rond de groep opvangouderen.

3.2  Een  ver ken n i n g  van  d e  g ro ep  o pvan g o u d er en
Vanwege de hiervoorgenoemde tekortkomingen in registratiesystemen baseren 
we de omvangbepalingen van de groep oudere dak- en thuislozen op de jaarbe-
richten van de Monitor Maatschappelijke Opvang (Planije et al., 2004), die zich 
baseren op Klimop- en Clevergegevens.43 We maken hierin onderscheid tussen de 
dag- en nachtopvang (de groep die voornamelijk op straat leeft) en de residenti-
ele opvang (de groep die een (tijdelijk) onderkomen heeft in de maatschappelijke 
opvang). 

Dag- en nachtopvang
Met het registratiesysteem van de Federatie Opvang is het (nog) niet mogelijk 
de in-, door- en uitstroom van de dag- en nachtopvang in beeld te brengen. Met 
Clever, het registratiesysteem van het Leger des Heils, wel, maar alleen voor het 
jaar 2003. Alleen in dat jaar is namelijk uitgesplitst naar leeftijd. Daarom is het 
niet mogelijk om vergelijkingen over tijd te maken als het gaat om de groep ou-
deren in de dag- en nachtopvang. Bovendien leveren de gegevens, gezien het feit 
dat het alleen om de dag- en nachtopvangvoorzieningen van het Leger des Heils 
gaat, geen representatief beeld voor heel Nederland. 
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Dit in beschouwing nemend, is gekeken naar de leeftijdsopbouw van de bereikte 
groep44 van dat jaar. Het merendeel van de cliënten van de dagopvang is man en 
ongehuwd (beide 80 procent). De grootste groep (81 procent) is tussen de 23 en 
54 jaar oud. Ongeveer tien procent van de cliënten is ouder dan 55 jaar, waarvan 
drie procent ouder is dan 65 jaar. De leeftijdsopbouw binnen de nachtopvang 
wijkt nauwelijks af van die van de dagopvang. Cliënten van de nachtopvang van 
het Leger des Heils zijn eveneens voornamelijk mannen (79 procent). Wat betreft 
leeftijd is de groep cliënten tussen de 23 en 54 jaar is het grootst (80 procent). 
Ruim een tiende (11 procent) van de cliënten heeft een leeftijd jonger dan 23 jaar. 
Bijna 10 procent van de geregistreerde cliënten is 55 jaar of ouder en 2 procent 
is zelfs 65 jaar of ouder.

De groep in de leeftijd tussen de 23 en 54 jaar is dus aanzienlijk over beide in-
stellingen. Vanwege de gehanteerde leeftijdscategorieën is het niet mogelijk te 
achterhalen hoe groot de groep is tussen 45 en 55 jaar. Omdat de gehele catego-
rie 80 procent van de geregistreerde clientèle omvat, zou de groep van 45 tot 55 
jaar nog aanzienlijk kunnen zijn. Over het geheel genomen, kan geconcludeerd 
worden dat de groep ouderen die gebruik maakt van de laagdrempelige voorzie-
ningen van de dag - en/of nachtopvang niet een groep is die qua omvang direct 
in het oog springt. Ervan uitgaande dat van de groep die gebruik maakt van 
de dag- en nachtvoorzieningen een groot aandeel zijn tijd op straat doorbrengt, 
mag voorzichtig geconcludeerd worden dat van deze groep verhoudingsgewijs 
niet veel ouderen deel uitmaken

Residentiële voorzieningen
Onder residentiële opvang vallen 24-uursvoorzieningen zoals dak- en thuislozen-
internaten, sociale pensions en meerzorgafdelingen. Gegevens met betrekking 
tot de bereikte populatie in de residentiële voorzieningen dateren van voor 2003, 
namelijk van 1999 tot en met 2001, en zijn afkomstig van een andere databron 
(Klimop) dan van de dag- en nachtopvang (Clever). Met deze kanttekeningen in 
het achterhoofd kan het volgende gezegd worden over de clientèle van de resi-
dentiële opvangvoorzieningen.

Wat betreft leeftijd van de aanwezige populatie lijkt er sprake van een tendens 
van vergrijzing. De groep cliënten tussen 40 en 64 jaar is gegroeid van 45 procent 
in 1999 tot 48 procent in 2001. In 2001 is bijna 60 procent van de aanwezige cli-
enten 40 jaar en ouder. Hoewel de groep van 65 jaar of ouder in deze periode in 
relatieve zin kleiner werd van 15 procent in 1999 tot 11 procent in 2001 neemt 
deze in absolute aantallen toe, namelijk van 499 in 1999 tot 549 in 2001. 

Met het oog op een verstopping van de opvang als gevolg van langer durend 
verblijf nemen we hier de gegevens met betrekking tot verblijfsduur in beschou-
wing. Binnen de residentiële dak- en thuislozenopvang is er sprake van een ver-
schuiving in de richting van een langere verblijfsduur. De gemiddelde verblijfs-
duur varieerde van 386 dagen in 1999, naar 278 dagen in 2000, tot 480 dagen in 
2001. Ondanks de toegenomen gemiddelde verblijfsduur lijkt er geen sprake van 
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opstopping wegens plaatsgebrek. Integendeel, er is een daling van het aantal 
afwijzingen wegens plaatsgebrek geconstateerd over de periode 1999-2001 van 
540 naar 410 (24 procent). Een mogelijke verklaring hiervoor zou het groeiende 
percentage cliënten zijn dat doorstroomt naar een begeleid wonenvoorziening, 
namelijk van 850 aanmeldingen in 1999 tot 1.183 aanmeldingen in 2001. Dit 
betekent een stijging van 39 procent ten aanzien van de situatie in 1999. 

3.3  Ko rto m
De registratie van dak- en thuisloosheid heeft te maken met een aantal beper-
kende omstandigheden. Zo worden verschillende termen gebruikt rond dak- en 
thuisloosheid waardoor geen uniforme defi nitie bestaat. Verder bestaat de maat-
schappelijke opvang uit vele spelers die ook nog eens op hun eigen wijze registre-
ren, zo dat al gebeurt. Daardoor is het niet mogelijk om een accuraat overzicht 
te geven in de cijfermatige ontwikkelingen rond opvangouderen. Op gemeenteni-
veau is begonnen met registratie, maar dit staat nog in de kinderschoenen.

De cijfermatige verkenning voor de groep opvangouderen levert amper bruik-
bare gegevens op. De verblijfsduur van opvangouderen lijkt toe te nemen. Harde 
conclusies over de in de literatuur opgemerkte tendens van de opstopping in 
de opvang door meer en langer verblijvende opvangouderen kunnen echter niet 
getrokken worden. Om te weten te komen of beleid voor deze specifi eke groep 
noodzakelijk is, is het essentieel dat er meer zicht komt op de omvang van de 
groep opvangouderen.
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4 Een  scan  o p  h et  aan b o d

Voor een inventarisatie van de meest opvallende projecten en initiatieven voor 
opvangouderen op nationaal niveau komt eerst de beleidsmatige kennis en aan-
dacht van provincies en centrumgemeenten aan bod. Vervolgens wordt dieper 
ingegaan op instellingen die zich specifi ek op opvangouderen richten. Hierbij zal 
worden ingezoomd op methodieken en het beheer dat binnen deze instellingen 
voorkomt. Ook wordt de doelgroep uit de instellingen nader belicht. Het hoofd-
stuk sluit af met een aantal kanttekeningen waar bij opvang voor de doelgroep 
rekening mee gehouden moet worden.

4.1  Provi n ci es  en  centru m g em eenten

Provincies
Een eerste navraag bij de provincies levert op dat iedere provincie in ieder ge-
val een beleidsmedewerker heeft die belast is met maatschappelijke opvang. De 
beleidsmedewerkers van tien provincies geven aan dat hun provincie geen spe-
cifi ek beleid voert voor opvangouderen.45 Een belangrijke rol voor de provincie is 
namelijk weggelegd op het terrein van de jeugdzorg. De taak van de provincie is 
te zorgen dat er overal in de provincie voorzieningen aanwezig zijn om jongeren-
problematiek zo snel mogelijk te onderkennen en aan te pakken. De provincies 
hebben verder de taak om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen op het ge-
bied van de ouderenzorg, maar dit heeft een algemeen karakter; in overleg met 
regionale partijen (te weten zorgvragers, zorgaanbieders, gemeenten en het zorg-
kantoor) stelt de provincie regiovisies op. Ook treden provincies op als fi nancier 
van brede projecten. In dit kader kunnen met name het project ‘Veilig Vangnet’ 
van de provincie Utrecht en het project ‘Aanvalsplan tegen dakloosheid in Gel-
derland’ van de gelijknamige provincie genoemd worden.

Veel provincies verwijzen na onderzoeksvragen over opvangouderen dan ook door 
naar de centrumgemeenten binnen de provincie. Op zich lijkt dit niet verwonder-
lijk, omdat in hoofdstuk 2 al naar voren komt dat opvangprojecten in Nederland 
een lokaal karakter hebben, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Denemarken. Van-
daar dat we nader inzoomen op de centrumgemeenten.46

Centrumgemeenten
Voordat we dieper ingaan op de rol en taak van centrumgemeenten in de maat-
schappelijke opvang, presenteren we in fi guurvorm een overzicht van alle cen-
trumgemeenten maatschappelijke opvang:

4 een  scan  op   het  aanbod 35

5840_Rimpels_BW.indd   355840_Rimpels_BW.indd   35 1-3-2007   10:23:531-3-2007   10:23:53



3 6 R i m pels  i n  d e  o pvan g

Figuur 4.1: Centrumgemeenten maatschappelijke opvang in Nederland

Zoals te zien valt, vertegenwoordigen sommige centrumgemeenten, zoals Gro-
ningen, Leeuwarden en Almere, een heel provinciaal gebied, andere centrumge-
meenten slechts een deel daarvan. Omdat centrumgemeenten van het rijk een 
specifi eke uitkering maatschappelijke opvang ontvangen, zijn ze verantwoorde-
lijk voor voldoende aanbod in de maatschappelijke opvang.47 De beschrijving van 
vraag en aanbod is geformuleerd in de regiovisie maatschappelijke opvang. De 
taken van een centrumgemeente voor de maatschappelijke opvang zijn:
• formuleren van een (regionale) beleidsvisie;
• zorgdragen voor een adequaat, gedifferentieerd voorzieningenniveau;
• aanpalende sectoren aanspreken op hun verantwoordelijkheid;
• stimuleren van en toezicht houden op het kwaliteitsbeleid in de opvangvoor-

zieningen.

Iedere centrumgemeente stelt de regiovisie maatschappelijke opvang op. De 
regiovisie gaat over het voorzieningenniveau in de regio. Centrumgemeenten 
dienen in de voorbereiding op het maatschappelijke opvangbeleid de regioge-
meenten ook te informeren en te consulteren.48 Het is daarom gewenst de regio-
gemeenten bij de regiovisie te betrekken. Enkele centrumgemeenten betrekken 
tevens de provincie bij de regiovisie (Jonker en Mulder, 2003). 

Vanuit het ministerie van VWS wordt een integrale ketenaanpak gestimuleerd. 
Een dergelijke ketenbenadering onderscheidt vier functies: preventie, opvang, 
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handhaving en herstel. Elke centrumgemeente is verantwoordelijk voor de zorg 
voor daklozen in de regio, al dan niet in samenwerking met regiogemeenten. 
De centrumgemeenten werken verder nauw samen met de zorg- en welzijnsin-
stellingen die zich met daklozen bezighouden. De meeste van deze instellingen 
worden geheel gefi nancierd door de gemeente. Op lokaal en regionaal niveau 
komen in allerlei combinaties ook samenwerkingsverbanden tussen gemeenten, 
woningcorporaties en zorginstellingen voor.49

Voor de beleidsevaluatie in de opvangsector is de Wettelijke registratieregeling 
maatschappelijke opvang in 2005 ingesteld. Deze regeling legt aan centrumge-
meenten de verplichting op om het rijk informatie aan te leveren over vraag en 
aanbod in de opvanginstellingen binnen hun gemeenten. De registratieregeling 
bepaalt dat instellingen gegevens moeten registreren over onder meer het profi el 
van hun cliënten en de in- en uitstroom van cliënten, en dat instellingen tevens 
gegevens moeten aanleveren over hun aanbod en organisatie (Van ’t Land et al., 
2005).

Uit de telefoongesprekken die we in het kader van dit onderzoek met gemeen-
ten hebben gevoerd, komt niettemin naar voren dat gemeenten grosso modo een 
wisselend kennisniveau hebben rond maatschappelijke opvang in het algemeen 
en opvang voor opvangouderen in het bijzonder. Dit heeft ook te maken met de 
omstandigheid dat dak- en thuisloosheid in sommige centrumgemeenten niet 
speelt. Zo blijkt in een relatief jonge gemeente als Almere nauwelijks sprake van 
opvangouderenproblematiek, zeker niet in verhouding met een stad als Amster-
dam. Toch komt het ook nog voor dat in enkele centrumgemeenten waar opvang-
problematiek zich voordoet geen adequate kennis rond opvangmogelijkheden be-
staat. Zoals te verwachten valt, zijn het vooral de grote steden en de steden met 
specifi eke drugsproblematiek die een beleidsmedewerker met kennis van zaken 
in dienst hebben.50

Voornoemd fenomeen kan breder getrokken worden naar een onderzoek onder 
gemeenten van vier regio’s naar de gemeentelijke inspanningen om ketenaanbod 
in de maatschappelijke opvang te bevorderen (Van Putten en Heineke, 2006). 
Daarin wordt aangegeven dat gemeenten snel tevreden zijn als maatschappelij-
ke opvanginstellingen nauw met elkaar samenwerken en er regelmatig overleg 
plaatsvindt. Toch luidt in hetzelfde onderzoek de kritiek dat, ondanks de goede 
wil van gemeenten, er nog te weinig sturing voorkomt, waardoor iedere instel-
ling zijn eigen uitvoeringspraktijk heeft. Daarbij speelt de verstedelijking van 
centrumgemeenten ook mee, vooral als het gaat om het bereiken van kleinere 
regiogemeenten in een verstedelijkte agglomeratie. In grotere centrumgemeen-
ten, met meer daklozen, is de samenwerking met regiogemeenten minder. En 
in plattelandsgemeenten is er minder politieke druk en ambitie om een doelge-
richte aanpak op te zetten, omdat men de problemen (vaak stille problematiek) 
niet erkent of herkent.
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Ook zijn vooral binnen grotere gemeenten meerdere gemeentelijke diensten be-
zig met het daklozenvraagstuk, zoals de dienst maatschappelijke ontwikkeling, 
de sociale dienst, de dienst wonen en woonomgeving en de dienst openbare orde 
en veiligheid. Van Putten en Heineke (2006) merken op dat de samenwerking 
tussen deze afdelingen regelmatig te wensen overlaat, hetgeen de aandacht voor 
maatschappelijke opvang niet ten goede komt.

4.2  I nventa r isati e  van  speci fi eke  o pvan g  i n  N ed er la n d
In deze paragraaf richten we ons op de projecten die speciaal voor opvang van 
oude dak- en thuislozen zijn ingericht, al dan niet op een aparte afdeling van 
een grotere opvanginstelling. Hiermee onderkennen we het hiaat dat ontstaat 
vanwege de toenemende faciliteiten die veel opvanginstellingen inmiddels al zij-
delings voor opvangouderen aanbieden. In de voorgaande hoofdstukken is echter 
duidelijk geworden dat dergelijke opvanginstellingen in de problemen komen 
vanwege haperende uitstroom. Ook laten we instellingen die opvangouderen 
doorverwijzen naar verpleeg- of verzorgingshuizen terzijde. Tussen dergelijke 
instellingen bestaat een samenwerkingsverband als het met oudere bewoners 
in de maatschappelijk opvang dermate slecht gaat dat ze extra verzorging nodig 
hebben.51 Voordat we dieper ingaan op de opvanginstellingen zelf, relateren we 
de plaatsen waarin deze opvang zich bevinden aan het aanbod aan niet-particu-
liere opvanginstellingen per provincie.52

Figuur 4.2: Specifi eke opvang en provinciale opvangvoorzieningen
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Te constateren valt dat in de provincies met weinig opvangcentra ook weinig 
aanbod voor opvangouderen voorkomt. Zeeland, Flevoland en Drenthe gelden 
hierbij als voorbeeld. Uitgezonderd hiervan is de provincie Groningen, omdat 
de problematiek rond dak- en thuisloosheid zich veelal in de provinciestad zelf 
voordoet.

In de qua opvang middelgrote provincie Utrecht komt specifi eke opvang in de 
provinciehoofdstad voor. In Noord-Brabant lijkt dit in de toekomst verspreid te 
worden over Tilburg en ’s-Hertogenbosch. In Limburg en Overijssel is geen op-
vang voor opvangouderen.53 Noord- en Zuid-Holland vertonen het gelijke beeld: 
de steden met de grootste daklozenpopulatie, Amsterdam en Rotterdam, heb-
ben voorzieningen voor opvangouderen gecreëerd. Toch lijken de plannen voor 
Zuid-Holland ambitieuzer, met plannen voor nog meer specifi eke opvang in maar 
liefst vier steden. 

4.3  I nzo o m en  o p  proj ecten  vo o r  o pvan g o u d er en  i n  N ed er la n d
In tabel 4.1 staat het aanbod in opvang schematisch weergegeven. De focus op 
specifi eke projecten stelt een aantal kenmerken voorop:
• naam instelling en gemeente;
• capaciteit (aantal opvangouderen);
• aard van de opvang (ambulant, residentieel of begeleid wonen);
• (contra)indicaties;
• methodiek.

Zoals uit tabel 4.1 blijkt, werken veel instellingen voor opvangouderen met ver-
schillende doelgroepen en methodieken. Ook verschilt de vorm waarin het beheer 
van de opvang is gegoten van instelling tot instelling. Aan deze drie aspecten 
wordt in het hiernavolgende afzonderlijk aandacht besteed. Twee informatie-
bronnen staan ons daarbij ter beschikking. Enerzijds is dit de informatie die 
via verschillende kanalen is verzameld over de projecten. Anderzijds zijn dat de 
gegevens die uit de interviews met medewerkers en bewoners van instellingen 
zijn gehouden.
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Tabel 4.1: Schema specifi eke opvangmogelijkheden voor opvangouderen
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Methodiek
Grofweg onderscheiden de instellingen zich amper in de methodiek voor het be-
geleiden van opvangouderen: in het algemeen wordt er een individueel behan-
delplan van de oudere afgesproken. Een categorale aanpak van de groep ouderen 
als geheel wordt veelal afgewezen. Een enkele instelling, zoals het Damsterdiep-
huis in Groningen en Traverse in Tilburg, richt zich daarbij nog op rehabilitatie, 
maar doorstroom in de opvang is voor alle instellingen zeker geen hoofddoelstel-
ling.54 Hoewel er doorstroom is, hebben bewoners de mogelijkheid om permanent 
te blijven wonen. De uitdrukking ‘ouderenopvang als eindstation’ is ook regelma-
tig door vertegenwoordigers van opvanginstellingen genoemd. Het zogenaamde 
acht fasenmodel wordt dan ook slechts voor een enkele opvangoudere van toe-
passing geacht.55 Een geïnterviewde stelt het als volgt:

Differentiatie
‘Dat de ene dakloze de andere niet is, geldt ook voor oudere daklozen. Ook binnen 
deze groep zijn er grote verschillen. Zo verschilt de groep alcoholisten van de groep 
drugsgebruikers en zijn de achtergronden waarom iemand dakloos wordt sterk uiteen-
lopend. Je moet de groep die vanuit een normale basis in de maatschappelijke op-
vang belandt niet onderschatten. Deze groep had een baan, relatie en onderkomen, 
maar is door tegenslagen op deze gebieden (ontslag, echtscheiding, ziekte) aan lager 
wal geraakt. Voor deze groep is een andere aanpak geschikt dan voor de groep die 
al heel lang in de maatschappelijke opvang verblijft en eigenlijk dermate gehospitali-
seerd is dat ze hier niet makkelijk meer uit komen.’

Dit is natuurlijk afhankelijk van de conditie waarin een vaak verslaafde bewoner 
zich bevindt. Het afkicken van een verslaving is daarbij geen vereiste: alleen als 
een verslaafde oudere zelf zou willen afkicken, kan een traject opgestart worden. 
Omdat drugs een psychose kunnen versterken, adviseren drugsgerelateerde in-
stellingen sommige bewoners wel om af te kicken, met als doel de bewoner tegen 
zichzelf in bescherming te nemen.

Een algemeen beeld bij de instellingen is dat er vaak een eigen verantwoorde-
lijkheid wordt geëist als het gaat om confl ictbeheersing. Strakke regels kunnen 
voor agitaties zorgen die uiteindelijk leiden tot spanningen en escalaties. Door 
persoonlijke afstemming met de bewoners blijft de sfeer goed waardoor er min-
der problemen ontstaan. Daarbij kunnen huisregels een leidraad vormen voor 
de opvangouderen. Bij een probleem dienen bewoners eerst bij zichzelf te rade te 
gaan voor een oplossing voordat ze op de leiding af stappen. Bovendien werken 
sommige instellingen niet met 24-uursbegeleiding, waardoor constant toezicht 
vanuit de organisatie ontbreekt en bewoners het gewoon eerst zelf moeten probe-
ren op te lossen. Een belangrijk meetpunt voor de begeleiding is de mate waarin 
een bewoner nog aanspreekbaar is op zijn gedrag. Als daar geen sprake van is 
en de bewoner zorgt voor onrust en overlast, dan volgen sancties. Deze kunnen 
uiteenlopen van tijdelijk kamerarrest tot al dan niet tijdelijke uithuisplaatsing. 
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Bij uithuisplaatsing wordt wel gezorgd voor nachtopvang of opname in een ver-
slavingskliniek (in het geval van drugsmisbruik).56

Foute vrienden
‘Mijn contact met andere bewoners is goed, met sommigen ben ik echt bevriend. Met 
anderen ga ik alleen om omdat ze ook hier wonen. Er zijn de afgelopen maanden ook 
problemen geweest met een bewoner, die bracht de verkeerde vrienden mee naar 
huis. Gelukkig is hij eruit gezet.’

Slechts in een enkel geval is er sprake van dagbestedingsprogramma’s. De mees-
te instellingen voorzien niet in een gestructureerde dagbesteding en noemen tv 
kijken, lezen, een wandeling en af en toe een dagje uit als belangrijkste bezighe-
den. Er wordt voornamelijk een appèl gedaan op iemands eigen verantwoorde-
lijkheden en kwaliteiten, omdat bewoners snel geneigd zijn deze af te schuiven. 
Een praktisch voorbeeld hiervan is het gezamenlijk koken en het doen van de 
afwas. Als er collectief behoefte bestaat om dit samen te doen, wordt dit gestimu-
leerd. Maar zodra enkelen zich proberen te onttrekken aan de taken, worden ze 
ter verantwoording geroepen of wordt het koken extern uitgevoerd:

Huishoudelijk werk
‘Onze bewoners hebben een eigen gemeubileerde kamer en worden geacht om deze 
zelf op te ruimen en schoon te houden. We geven vooral materiële ondersteuning: 
er is een stofzuiger en een wasmachine. Het personeel kookt en in het weekend zijn 
de bewoners grotendeels op zich zelf aangewezen. Het personeel komt alleen even 
langs om te kijken of alles goed gaat. Er is geen corveelijst omdat het niet werkt en 
het onrust en irritaties oplevert. Nu spreken we de bewoners onderling aan of ze 
mee willen helpen met het verzorgen van de maaltijd: aardappelen schillen, spruitjes 
schoonmaken et cetera. We eten ’s avonds altijd gezamenlijk, maar niets moet, want 
we hebben nauwelijks regels: we zijn geen heropvoedingscentrum. Maar wanneer één 
bewoners steeds al het werk doet, wordt de rest daar wel op aangesproken. Dat werkt 
het beste.’

Een aspect dat in de periferie van de gehanteerde methodiek binnen de opvang 
voor opvangouderen ligt, is fi nanciënbeheer en schuldsanering. Als bewoners dit 
aangeven, kunnen ze begeleiding krijgen bij het omgaan met hun geld. In andere 
instellingen, bijvoorbeeld Traverse in Tilburg, komt het voor dat de maandelijkse 
inkomsten worden afgestaan, zodat de instelling de beherende rol krijgt over 
de fi nanciën. Bewoners krijgen daarvoor in ruil kost en inwoning, de zorg die 
ze nodig hebben, maar ook zak- en kleedgeld. Ook wordt er aan schuldsanering 
gedaan, maar de meeste bewoners hebben op grond van de Wet schuldsanering 
natuurlijke personen een externe mentor. Dat zakgeld een regulerende rol kan 
hebben, blijkt wel uit onderstaande opmerking van een bewoner:

5840_Rimpels_BW.indd   425840_Rimpels_BW.indd   42 1-3-2007   10:23:561-3-2007   10:23:56



Zakgeld
‘In het verleden heb ik wel eens problemen gehad met andere bewoners en de verzor-
genden. Ik heb ook een aantal keren een sanctie gehad, dan hielden ze mijn zakgeld 
in.’

Doelgroep
Zoals we ook in hoofdstuk 1 in de defi nitiekwestie stelden, gaan instellingen 
verschillend om met de leeftijdsafbakening voor opvangouderen. Sommige in-
stellingen werken met expliciete toelatingscriteria, andere niet. Dit heeft vaak 
te maken met de expertise die binnen de opvang heerst. Veel instellingen kiezen 
bijvoorbeeld voor ofwel drugsverslaafden ofwel alcoholverslaafden. Door veel 
geïnterviewden wordt namelijk erkend dat alcohol- en drugsverslaafden vaak 
slecht samen kunnen leven. Alcoholverslaafden verzorgen vaak overlast door 
ontremd gedrag. Een oudere met Korsakov blijft vaak teruggrijpen naar straat-
gedrag; volgens velen is dit type oudere niet te reïntegreren. Drugsverslaafden 
vertonen vaak gebruikersgedrag, zoals stelen, wispelturigheid en psychotische 
episodes (bijvoorbeeld een coke-psychose). Dat een alcoholist twijfelt over een 
drugsgebruiker blijkt uit het volgende:

Thuispubliek
‘Ik heb altijd eigen onderkomen gehad, maar door mijn scheiding en overmatig drank-
gebruik ben ik in de verslaafdenopvang terecht gekomen. Maar ik voelde me daar niet 
thuis, het was mijn publiek niet. Er zaten daar vooral veel drugsgebruikers, terwijl ik 
alcoholverslaafde was en graag sociaal contact heb. Dat was daar niet.’

Alle instellingen pleiten zo min mogelijk voor een categorale opvang van oude-
ren. Er dient niet zozeer naar de kenmerken van de doelgroep (voornamelijk 
leeftijd, geslacht en middelengebruik) te worden gekeken, maar vooral naar de 
hulpvraag. De geïnterviewden stellen dat de verscheidenheid in de hulpvraag 
automatisch zal leiden tot een gedifferentieerd aanbod.

Vrienden
‘Drugs- en alcoholverslaafden zijn geen vrienden van elkaar en dat merk je ook in de 
opvang. De vraag is of je opvang moet creëren voor specifi eke groepen, zoals bij-
voorbeeld oudere verslaafden, of dat je een evenwicht moet creëren van allerlei typen 
daklozen.’

Een interessante constatering die door meerdere begeleiders in instellingen 
wordt aangegeven, is een toename in lichamelijke klachten vanaf het moment 
dat opvangouderen worden binnengehaald.57 Door hun verblijf in specifi eke op-
vang is er voor veel bewoners een einde gekomen aan de constante onrust in hun 

4 een  scan  op   het  aanbod 43

5840_Rimpels_BW.indd   435840_Rimpels_BW.indd   43 1-3-2007   10:23:561-3-2007   10:23:56



44 R i m pels  i n  d e  o pvan g

leven waardoor veel klachten door te lange verwaarlozing tot uiting komen. Toch 
zorgt de stabiele opvangmogelijkheid uiteindelijk voor verbeterde levensomstan-
digheden, zoals uit een uitspraak van een begeleider blijkt:

Agent
‘Eén van de bewoners kwam ruw en afgeleefd binnen en kwam regelmatig in aanra-
king met de politie. Na een week in onze instelling zag hij er weer verzorgd uit en deed 
hij zijn eigen boodschappen. Hij is toen nog eens de straat op gegaan op zoek naar de 
agent die hem altijd pakte. Dit keer om te laten zien wat er van hem terecht gekomen. 
Die agent wist niet wat hij zag.’

Beheer
In tegenstelling tot de niet-categorale benadering van bewoners is het op voor-
zieningenniveau vaak wel noodzakelijk dat er categorale voorzieningen zijn om-
dat bijvoorbeeld voor de zorgbehoevende ouderen speciale aanpassingen in het 
gebouw nodig zijn. Zo wordt vaak voor gebouwen met een lift gekozen, is er een 
hoog-/laagbed en zijn er aangepaste sanitaire voorzieningen.

De wijze waarop ondersteuning, zoals thuiszorg en ambulante medewerkers 
(bijvoorbeeld een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige of een maatschappelijk 
werker) wordt verzorgd, verschilt per instelling. Soms bestaat er veel samenwer-
king met instellingen voor verslavingszorg, zodat een afkicktraject relatief een-
voudig ingezet kan worden, in het geval ouderen hier om vragen.58 Een voordeel 
van dergelijke samenwerking kan zijn dat er veel deskundigheid op het gebied 
van verslaving en geestelijke gezondheid (psychiatrie) bestaat. Verder wordt het 
vangnet vergroot voor een groep die normaliter lastig te bereiken valt en zich 
niet zo maar laat behandelen. Een geïnterviewde voorziet in een dergelijke sa-
menwerking een sterke ‘stok achter de deur’:

Kiezen of delen
‘Om opvang nog gewilder te maken onder de doelgroep moet je een verslaafde ou-
dere voor de keus stellen: laat jij je eerst maar eens behandelen in een verslavings-
kliniek, pas dan mag je hier wonen. Mensen laten zich hierdoor sneller in een kliniek 
opnemen omdat ze in aanmerking willen komen voor verblijf in de populaire opvang 
voor oude dak- en thuislozen. Iets wat normaal gesproken niet zo snel was gebeurt. 
Let wel: hiermee wordt niet het verplicht afkicken binnen de opvang bedoeld.’

Een ander aspect van beheer is het verschil in herkomst van bewoners. Bij som-
mige instellingen bestaan er nauwe samenwerkingsbanden met andere opvang-
voorzieningen, zoals internaten en sociale pensions, maar ook GGD, RIAGG en 
de politie. Door de onderlinge contacten vergemakkelijkt de doorstroom naar 
de vaak defi nitieve opvang. Vaak worden de aspirant-bewoners gescreend door 
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een maatschappelijk werker, waarbij sommige instellingen hun eigen toelatings-
criteria bepalen, terwijl anderen met AWBZ-verwijzingen werken. Een belang-
rijk aspect van screening is de inpasbaarheid van de bewoner in de groep en de 
(on)mogelijkheden en behoeften van de potentiële bewoner. Ook wordt bij veel 
instellingen voor opvangouderen Thuiszorg ingekocht via het Centrum Indica-
tiestelling Zorg (CIZ). Sommige instellingen, zoals Traverse in Tilburg, gaan be-
wust samenwerkingsverbanden aan om bewoners bepaalde vormen van zorg te 
garanderen. Dit levert bijvoorbeeld een via de AWBZ toegekende verpleegkun-
dige op die voor een paar uur per week wordt gedetacheerd bij Traverse.59

Onder beheer wordt ook het toestaan van alcohol- en drugsgebruik verstaan. 
In sommige instellingen voor opvangouderen is een gebruikersruimte gestatio-
neerd en wordt drugsgebruik gelimiteerd toegestaan. Medicinale drugsverstrek-
king wordt zelden tot nooit toegepast. Door drugsgebruik gelimiteerd te gedogen, 
worden bewoners niet de straat op gejaagd. Strenge controle en een strak regle-
ment, waaronder verplichte behandeling, schrikt deze groep af en lijkt daarom 
niet altijd de beste oplossing: vaak houden ze het op zulke plaatsen niet lang 
uit, wat ook weer onrust geeft. De grens van het gedogen ligt echter weer bij de 
aanspreekbaarheid van de bewoner op de huisregels en zijn verantwoordelijkhe-
den, het moet namelijk beheersbaar blijven. Of een instelling voorzien is van een 
gebruikersruimte is vaak ook afhankelijk van de expertise die rond de opvang 
bestaat en expertise die eventueel kan worden ingekocht. Dat ook alcoholgebruik 
aan banden kan worden gelegd, wijst een uitspraak van een bewoner uit:

Cocktail
‘Als ik gedronken heb, zorg ik wel eens voor problemen in huis. Dan wordt ik naar mijn 
kamer gestuurd en heb ik ook al eens een keer mijn sleutel voor een week moeten 
inleveren. Op dit moment sta ik al twee weken droog en gebruik ik medicijnen om van 
de alcohol af te komen. Eén keer heb ik toch gedronken na de medicijnen. Ik begon 
direct te zweten, kreeg hartkloppingen en schrok me rot.’

Er bestaat tussen de verschillende geïnterviewden betrekkelijke eensluidend-
heid over de grootte van instellingen voor opvangouderen. De voorziening moet 
een evenwicht hebben tussen de persoonlijke benadering en afwegingen van fi -
nanciering. Als een instelling een beperkt aantal opvangouderen herbergt, is de 
zorg optimaal, maar is het ondersteunend personeel relatief duur. Kleinscha-
ligheid houdt de opvang wel overzichtelijk, waardoor men beter weet waar de 
bewoners uithangen en waar ze mee bezig zijn. Toch spelen afwegingen rond het 
rendabel maken van een project ook mee, met inachtneming van de capaciteit 
van verpleegkundigen en ander personeel.

Een misschien niet zo voor de hand liggend facet van het beheer rond opvang, 
maar zeker een belangrijke, is de wijze van omgaan met de buurt. Uit veel inter-
views komt naar voren dat buurtbewoners vaak onrustig worden van het bericht 
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dat er in hun buurt een instelling voor opvangouderen wordt gehuisvest. Buurt-
bewoners vrezen dan allerlei randverschijnselen, zoals dealen, overlast en een 
toename in criminaliteit. Het Seniorenpand in Rotterdam probeert de acceptatie 
voor deze opvang in de buurt bijvoorbeeld te vergroten door een beheercommissie 
in te stellen, met vertegenwoordigers vanuit de politie, buurtvereniging, scholen, 
winkeliers, deelgemeente et cetera. Deze commissie komt periodiek bijeen om 
de stand van zaken rond de opvang door te nemen. Daarbij worden ook klach-
ten besproken. Ook de opvangouderen zelf worden schatplichtig gemaakt aan 
de afspraken met de beheercommissie: als er klachten over hen binnenkomen, 
weten ze dat ze uit de opvang worden gezet. Het gaat erom dat bewoners zich 
verantwoordelijk voelen voor het wonen, maar ook voor de wijk waarin ze leven. 
Ze weten dat ze eruit worden gezet als ze rotzooi schoppen. Daardoor gaan ook 
de extremen eraf. Dit werkt sterk overlastreducerend. Een geïnterviewde expert 
verwoordt het aldus:

Van NIMBY naar TIMBY
‘Bij het opstarten van iedere vorm van opvang is het van belang dat er een omge-
vingsbeheerplan wordt opgesteld. De grimmige sfeer van ‘Not in my backyard’ moet 
daarmee bijgestuurd worden tot de grensbepalende sfeer in ‘This is my backyard’. 
Met behulp van omgevingsbeheergroepen wordt de leefbaarheid vooraf gecontro-
leerd, om te kijken of er afspraken met buurtbewoners te maken zijn. Vervolgens moet 
er periodiek worden gemonitord door middel van buurtenquêtes. Het gaat dan om de 
leefbaarheid en veiligheid in het algemeen en de opvang in het bijzonder. De afspraak 
moet dan bijvoorbeeld zijn dat er alleen binnenshuis gebruikt wordt en niet in het 
openbaar. Op het gebied van overlast worden geweldsdelicten niet geaccepteerd, 
maar naast de objectiveerbare vormen van overlast zijn er ook subjectieve vormen. 
Via een APV (bijvoorbeeld een samenscholingsverbod) kan worden opgetreden tegen 
dealen rond een opvanginstelling.’

4.4  B eper ki n g en  ro n d  i nstelli n g en  vo o r  o pvan g o u d er en
Naast instellingen die gericht zijn op opvangouderen herbergen veel instellin-
gen, zoals dag- en nachtopvang en verpleeghuizen, opvangouderen. De geïnter-
viewden geven aan dat vooral de ambulante opvang steeds meer te maken krijgt 
met opvangouderen van hoge leeftijd. Ook geven ze aan dat het belangrijk is 
dat er een visie wordt ontwikkeld voor deze groep. Het is voor opvangouderen 
essentieel dat problemen in een vroeg stadium worden herkend: de verslaafde 
opvangoudere van 60 jaar heeft een lijf van iemand van 80 jaar, dus dan wordt 
het alleen maar moeilijker om iemand residentieel geplaatst te krijgen. Niet al-
leen de conditie van de opvangoudere speelt hierin mee, ook moet over allerlei 
andere drempels heengestapt worden.

Drempels
Er zijn voor opvanginstellingen ook veel administratieve en personele drempels 
te overwinnen om een aantal bedden voor opvangouderen te exploiteren. Gezien 
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de kosten moet ook regelmatig expertise van buitenaf ingekocht worden. Vaak 
hangt het van de bereidheid van een grote instantie (GGD, Leger des Heils, et ce-
tera) af of een project van de grond komt. Dergelijke instanties treden dan vaak 
op als huurder van een pand en leverancier van het verzorgingspersoneel. Spe-
cifi eke kennis, zoals een psycholoog en een verpleeghuisarts, wordt afzonderlijk 
ingehuurd, vaak in deeltijd. Een bijkomend nadeel is dat de fi nanciering soms 
vanuit zeer veel bronnen opgehoest moet worden.

Ook gaat het om eisen die ten aanzien van de opleidingsniveau’s van de verple-
genden en de minimale ruimte per bed gesteld worden. Voor verpleegkundige 
hulp moeten deze voldoen aan een wettelijk minimumniveau, hetgeen budget-
tair mogelijk moet zijn. Om een erkenning van verpleeghuis voor opvangouderen 
te krijgen, moet een aantal vierkante meters per bed ter beschikking staan.

Bij al bestaande verpleeghuizen zijn het vaak de ervaringen die er met opvan-
gouderen zijn (geweest) die bepalen of er nog meer opvangouderen worden aan-
genomen. De mate waarin opvanginstellingen samenwerken en terugkoppelen 
met verpleeghuizen draagt hier sterk aan bij. De korte lijnen in dergelijke sa-
menwerkingsverbanden zorgen er volgens geïnterviewden voor dat cliënten niet 
verzuipen in de doorwijscultuur. Vaak vindt de doelgroep het ook een verade-
ming als ze direct en adequaat geholpen worden.

Vooral in de grote steden zijn hulpverleningsinstanties elkaars concurrenten. 
Doordat er ook steeds meer instanties bij komen, dreigt de hulpverlening te ver-
snipperen. Door de toenemende concurrentie wordt ofwel niet optimaal gebruik 
gemaakt van de expertise die concurrerende instantie bezitten ofwel te snel 
doorverwezen naar anderen als een instantie omhoog zit met een cliënt. Dit gaat 
ten koste van de besluitvaardigheid rond individuele gevallen.

Ten slotte kunnen bij de indicatiestelling ook knelpunten optreden. Omdat er 
vaak geen huisarts is voor opvangouderen of omdat ze geen adres hebben, ont-
breken vaak de basisgegevens om zorg te kunnen leveren. Opvangouderen zijn 
dan vaak afhankelijk van instanties die zorg via hun adres aanvragen. Als er 
vervolgens vanuit de zorg gevraagd wordt om een eigen bijdrage van de oudere, 
moet ook daarvoor een regeling getroffen worden. Dit loopt meestal via het Cen-
traal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten te Den Haag.

4.5  Ko rto m
Op het gebied van maatschappelijke opvang hebben provincies voornamelijk de 
rol van visieontwikkelaar en fi nancier op zich genomen. Hoewel iedere provin-
cie een beleidsmedewerker voor maatschappelijke opvang heeft, verwijst deze 
bij specifi eke vragen over opvangouderen door naar centrumgemeenten. Vanuit 
de centrumgemeenten wordt een regiovisie voor maatschappelijke opvang opge-
steld, in samenspraak met regiogemeenten.
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De kennis rond de groep opvangouderen is bij gemeenteambtenaren wisselend. 
Daar waar dak- en thuislozenproblematiek niet speelt, lijkt dit logischer dan in 
die regio’s waar de problematiek wel aanwezig is. De grote steden steken er vaak 
gunstig bij af wat kennis betreft.

Er komt in Nederland een twaalftal instellingen voor, verspreid over acht ge-
meenten, die minimaal een afdeling specifi ek voor opvangouderen hebben in-
gericht. Daarnaast spelen drie gemeenten met de gedachte dergelijk opvang te 
openen.

De methodiek van deze instellingen is voornamelijk gericht op een permanent 
verblijf; doorstroom wordt in hooguit een enkel geval in een individueel behan-
delplan opgenomen. Ook is het afkicken van een verslaving geen doel op zich. 
Alleen als een verslaafde hier zelf om vraagt of het verstandig is de bewoner 
tegen zichzelf in bescherming te nemen, wordt afkicken overwogen. Agressie en 
confl icten zijn uit den boze. Sommige instellingen hebben hier huisregels voor 
opgesteld, andere niet. Vaak volgt wel een bepaalde vorm van sanctie als een 
bewoner onrust of overlast veroorzaakt. Dagbestedingsprogramma’s zijn er vaak 
niet in gestructureerde vorm. Sommige instellingen verzorgen het fi nanciële be-
heer van een bewoner, maar schuldsanering is een taak van externe instanties.

Qua doelgroepbepaling werken de instellingen verschillend. Sommige hebben 
hier criteria voor, maar anderen laten dit vrij. Algemeen wordt erkend dat alco-
hol- en drugsverslaafden moeilijk samengaan, dus vaak wordt er een keus ge-
maakt voor een van de twee.

Op beheertechnisch vlak hebben de instellingen vaak extra voorzieningen voor 
ouderen nodig. Dit is in materiële zin (bijvoorbeeld een lift), maar ook in perso-
nele zin (bijvoorbeeld een maatschappelijk medewerker) het geval. Ook wordt 
gebruik gemaakt van externe kennis, zoals GGD, RIAGG en Thuiszorg. Drugs-
gebruik wordt binnen de grenzen van het toelaatbare toegestaan, soms in apar-
te gebruikersruimten. Zo lang het alcohol- en drugsgebruik beheersbaar blijft, 
wordt het getolereerd. Ook is de houding van de bewoner naar de omliggende 
buurt daarin van belang: bewoners moeten zich hier verantwoordelijk voor voe-
len. De ideale instelling is er een die groot genoeg is om rendabel te zijn, maar 
klein genoeg blijft voor persoonlijke aandacht en begeleiding van de bewoners.

Om de acceptatiegraad van opvang voor oude dak- en thuislozen te verhogen, 
dient met een aantal punten rekening gehouden te worden. Zo moeten ouderen 
niet te laat in de specifi eke opvang terechtkomen, omdat ze vaak een versneld li-
chamelijk aftakelingsproces doorlopen. Ook moeten instanties begrijpen dat het 
initiëren van deze opvang niet een kwestie van huisvesting alleen is. Hiervoor 
zijn specifi eke kennis, doelmatige doorverwijzing, samenwerking tussen hulp-
verlenende instanties en een soepele administratief-fi nanciële afhandeling even-
eens van belang. Ten slotte is het voor een instelling voor opvangouderen van 
groot belang dat er aandacht wordt besteed aan integratie van opvangouderen in 
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de buurt. Om overlast van de ouderen en daaraan gekoppelde onrust in de buurt 
te voorkomen, kan participatie van buurtbewoners in een project bijdragen aan 
de acceptatie van opvangouderen.
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5 Wetten  en  visi es 

In het algemene ouderenbeleid is het beeld van de competente en vitale oudere 
de laatste decennia doorgedrongen (Lammerts et al., 2006). De nadruk komt 
steeds meer te liggen op maatschappelijke participatie. Daarmee beweegt het 
ouderenbeleid zich steeds meer in de richting van een probleemgestuurde naar 
een competentiegerichte benadering. Uit het vorige hoofdstuk blijkt dat dezelfde 
benadering voor opvangouderen geldt: deze groep wordt niet terzijde geschoven, 
maar actief aangesproken op zijn taken en verantwoordelijkheden.

Deze hernieuwde zienswijze komt niet uit de lucht vallen. Wettelijke maatre-
gelen, verwoord in de AWBZ en de Wmo, leggen meer verantwoordelijkheid op 
lokaal bestuursniveau, maar ook bij de burger zelf. Dit hoofdstuk staat in het 
teken van (toekomstige) wettelijke en praktische ontwikkelingen, maar ook van 
de visie die experts hierover hebben. Allereerst gaan we dieper in op de wette-
lijke maatregelen en praktische ontwikkelingen. Vervolgens geven experts hun 
mening. 

5.1  Wettelij ke  en  praktisch e  o ntwi kkeli n g en
Er heeft zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan die effect hebben op de 
maatschappelijke opvang, maar ook op de opvang voor oude dak- en thuislozen, 
zowel nationaal als lokaal. We doelen hier met name op de vernieuwing van de 
AWBZ en de focus op regiogerichte opvang. Daarnaast dient de maatschappe-
lijke opvang in de nabije toekomst eveneens rekening te houden met de Wmo, 
waarvan de invoering gepland staat in 2007. Aan alledrie de ontwikkelingen 
geven we in het hiernavolgende de nodige aandacht. 

AWBZ
Sinds 2003 is de AWBZ aangepast, met het persoonsgebonden budget (pgb) als 
meest in het oog springende verandering. Het doel van de modernisering van de 
AWBZ is vorm te geven aan vraagsturing door de zorgvrager, verruiming van 
het zorgaanbod en ontschotting van de zorg. De institutionele aanspraken in de 
AWBZ zijn omgezet in functies geldend voor de gehele AWBZ-gefi nancierde zorg. 
Er wordt nu geïndiceerd op zeven functies, waarbij de cliënt voor de eerste vijf 
functies mogelijk is te kiezen uit zorg in natura of een pgb:
• huishoudelijke verzorging;
• persoonlijke verzorging;
• verpleging;
• ondersteunende begeleiding;
• activerende begeleiding;
• behandeling;
• verblijf.
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Ook wordt sinds 1 april 2003 voor zes functies, behandeling binnen de GGZ uit-
gesloten, onafhankelijk geïndiceerd. Naast de instellingen die tot de AWBZ zijn 
toegelaten, kunnen ook andere instellingen voor één of meerdere functies toe-
lating aanvragen. Als andere instellingen worden toegelaten, mogen ze geïndi-
ceerde zorg leveren die door de AWBZ wordt gefi nancierd. Door de modernisering 
van de AWBZ kan ook een instelling voor maatschappelijke opvang AWBZ-zorg 
gaan aanbieden. Hier valt vooral te denken aan ondersteunende of activerende 
begeleiding (Jonker en Mulder, 2003). Veel instellingen hebben een AWBZ-toe-
lating aangevraagd en bij de indicatiestelling van hun cliënten een inhaalslag 
gemaakt. Bij geïndiceerde cliënten is het opstellen van een begeleidingsplan een 
vereiste.

Uit het vorige hoofdstuk blijkt dat instellingen voor opvangouderen regelmatig 
samenwerkingsverbanden aangaan met instellingen op functies waarvoor ze zelf 
geen AWBZ-toelating hebben. Met name voor de functies verpleging en behande-
ling worden partners met specifi eke kennis gezocht omdat daarvoor minimaal 
een HBO-functieniveau vereist is. De functies huishoudelijke en persoonlijke 
verzorging worden, als hier geen AWBZ-toelating voor is, regelmatig door de 
Thuiszorg uitgevoerd nadat er een indicatiestelling heeft plaatsgevonden.60

Bij de meeste instellingen voor opvangouderen bestaat overigens steeds meer 
de behoefte om zorg via de AWBZ aan te bieden. Een reden hiervoor is dat de 
vernieuwde AWBZ de bewoners de mogelijkheid biedt om zelf de zorg te regelen. 
Als de zorg binnen de maatschappelijke opvang wordt geleverd, dan betekent dit 
wel dat de werkplek aan een aantal eisen zal moeten voldoen. Ook moet er voor 
een behandeling van een cliënt door de ‘ingekochte’ hulp worden afgestemd met 
de instelling waar iemand woont. Vaak maakt de opvang daarom gebruik van 
vaste hulpverleners.

Wmo
Alle gemeenten krijgen in 2007 te maken met de Wmo. De Wmo regelt dat de 
gemeenten verantwoordelijk worden voor samenhangend beleid op onder andere 
het gebied van maatschappelijke ondersteuning. Daarvoor worden de middelen 
uit de huidige Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) en een 
deel van het geld uit de AWBZ samengevoegd. Kostbare, onverzekerbare, zware 
en langdurige zorg blijft daarmee in handen van het rijk. De gemeenten gaan 
vooral de niet-medische zorg voor hun rekening nemen.

Vanwege de Wmo besteedt de gemeente zorg opnieuw aan. De gemeente is hier-
voor verplicht om een aanbestedingsprocedure op te starten. Vervolgens mogen 
ze zelf bepalen met welke instelling ze in zee gaan. Het gaat daarbij niet in eer-
ste instantie om de prijs, maar ook om de kwaliteit van zorg die voor een bepaald 
budget geboden wordt. De gedachte is dat de combinatie van zelfredzaamheid 
en participatie van kwetsbare burgers aanzienlijke fi nanciële en maatschappe-
lijke besparingen oplevert. Men verwacht dat de inschakeling van persoonlijke 
en maatschappelijke netwerken leidt tot minder gebruik van (dure) individuele 
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voorzieningen voor welzijn, inkomen en zorg.61 Een gevolg kan bijvoorbeeld zijn 
dat gemeenten expertise bij de CIZ inhuren om indicaties te stellen, maar het 
kan ook zijn dan een andere instantie dit gaat doen. Er heerst nog veel onduide-
lijkheid rond de gevolgen van de Wmo. Op het moment worden gemeenteambte-
naren ook bijgeschoold om de invoering van de Wmo in goede banen te leiden.

Regiogerichte opvang
De tendens bestaat dat mensen die vanwege dak- en thuisloosheid in geen en-
kele regio thuishoren de nieuwe ontheemden worden. Elke regio stuurt ze terug 
of weg. De landelijke functie van de maatschappelijke opvang is zienderogen aan 
het verdwijnen. Men gaat alleen de dakloosheid van de eigen inwoners aanpak-
ken. Het meest bekende voorbeeld hiervan is het convenant Centraal Onthaal 
uit Rotterdam.62 Het convenant is ondertekend door allerlei hulpverleningsin-
stellingen in de regio Rotterdam. Hieraan gekoppeld is de eis dat de opvang in 
Rotterdam alleen nog openstaat voor mensen die aan kunnen tonen dat ze twee 
van de laatste drie jaar verbleven in de regio waar Rotterdam centrumgemeente 
voor is. Rotterdam stelt zich hiermee ten doel om de periode van dakloosheid 
zoveel mogelijk te bekorten. Ook wordt hiermee een versnelde doorstroom naar 
meer zelfstandige vormen van opvang beoogd. Hiervoor wordt met de dakloze 
een zorgcontract opgesteld. Deelnemende partijen werken samen aan de reso-
cialisatie van de dakloze en spreken door middel van dit convenant ook af om 
informatie over klanten van Centraal Onthaal met elkaar te delen. 

5.2  Visi e  va n  experts
Deze paragraaf bestaat uit twee delen. Enerzijds is dit de visie van experts op de 
drie ontwikkelingen uit voorgaande paragraaf, te weten de AWBZ-vernieuwing, 
de Wmo-invoering en de focus op regiogerichte opvang. Anderzijds geven experts 
enkele ideeën voor een verbetering in de instellingen voor opvangouderen.

Mening over AWBZ, Wmo en regiogerichte opvang
In gebieden waar hulpverleningsinstanties elkaar niet beconcurreren, valt te 
verwachten dat de invoering van de Wmo vooralsnog weinig veranderingen zal 
brengen. Zoals we in hoofdstuk 4 ook al opmerkten, komen er echter in bepaalde 
regio’s, vooral in de grote steden, veel aanbieders van hulpverlening voor. Ook 
is er al opgemerkt dat er tussen deze aanbieders enige mate van concurrentie 
bestaat. Sommige experts verwachten dat de modernisering van de AWBZ en 
vooral de invoering van de Wmo de marktwerking en daarmee de concurrentie 
versterken. Dat zal op zijn beurt weer negatieve gevolgen hebben voor de onder-
linge samenwerking, zeker als het gaat om cliënten die niet in staat zijn de juiste 
aanbieder te kiezen. Ook bestaat de angst dat concurrentie de noodzaak tot ver-
antwoording en daarmee bureaucratie en administratieve rompslomp verhoogt. 

Overigens verwacht een expert wel dat de Wmo in fasen wordt uitgevoerd: 
genoemd wordt dat gemeenten eerst het relatief eenvoudige beleid, zoals het 
verstrekken van scootmobiels, aanpakken. Uiteindelijk zullen ze pas later aan 
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Wmo-aanpassingen rond de maatschappelijke opvang toekomen. Bovendien 
verwachten veel geïnterviewde medewerkers bij de opvang voor opvangouderen 
door de Wmo eerder een uitbreiding van taken dan een inperking.

Er bestaat bij enkele geïnterviewden een grote druk om te presteren en te produ-
ceren omdat er sprake is van een cultuur van verantwoording. De taken binnen 
de instelling kunnen verantwoord worden, maar activiteiten daarbuiten niet. 
Dat maakt het voor medewerkers moeilijk om extra activiteiten rond te krijgen. 
Naast de toezichthouders bij de AWBZ dient men ook verantwoording af te leg-
gen aan verstrekkers van rijkssubsidies, projectsubsidies en incidentele subsi-
dies. Via de Wmo komt daar dus een extra verantwoordingslaag bij.

Er bestaan onder experts twijfels over het dwingende karakter van de regioge-
richte aanpak van dak- en thuislozen. Ze houden er rekening mee dat intensive-
ring van de aanpak in de grote steden kan leiden tot een groei van het probleem 
in de andere regio’s in ons land. Ze stellen als voorwaarde dat in het kader van 
de regiogerichte aanpak wel voorzien moet zijn in voldoende huisvesting. Er zijn 
echter ook positieve kanttekeningen geplaatst. Vooral het naar zich toetrekken 
van de regie door een stad als bijvoorbeeld Rotterdam wordt positief beoordeeld. 
Ook wordt als voordeel gezien dat in de nachtopvang meer ruimte kan ontstaan 
doordat de groep dak- en thuislozen kleiner wordt. Vooral vanuit de problema-
tiek rond opvangouderen kan dit een gunstig effect teweeg brengen: dak- en 
thuislozen zonder residentieel verblijf hebben dan geen last van dichtslibbende 
opvang.

Verbeteringen voor de ouderenopvang
Uit de gevoerde gesprekken met experts, medewerkers en bewoners blijkt dat de 
ervaringen met opvang voor oude dak- en thuislozen tot op heden vooral positief 
zijn. Toch zijn er ook enkele suggesties gedaan om deze opvang te verbeteren.

Zo pleit een expert voor het integreren van opvangouderen in reguliere verpleeg-
huizen. Op facilitair gebied is een verpleeghuis namelijk standaard voorzien 
van alle gemakken en AWBZ-vereisten. De gedachte hierbij is dat ongeveer vijf 
procent opvangouderen in een verpleeghuis mogelijk moet zijn (Becker, 2005). 
Daardoor wordt een gemengd gezelschap gecreëerd: oud, ziek, jong, demente-
rend, verslaafd, et cetera. In deze locaties is eigen initiatief van de opvangoudere 
belangrijk: deze moet zijn eigen regie behouden. De gedachte hierachter is om 
misère niet te clusteren in specifi eke opvang voor opvangouderen alleen. Om de 
integratie van opvangouderen zo soepel mogelijk te laten verlopen, dient ook zo 
weinig mogelijk ruchtbaarheid aan het opnemen van opvangouderen in derge-
lijke verpleeghuizen gegeven te worden. 

De categorale benadering van opvangouderen wordt met gemengde gevoelens 
benaderd. Opvangouderen zelf zeggen veel rust te vinden onder gelijkgestem-
den. Bovendien waarschuwt een expert dat overlast door zwerfjongeren, een 
groep die enorm toeneemt, veel ernstiger is dan die van oudere daklozen. Bij veel 
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opvangouderen zijn de scherpe randen inmiddels afgesleten, maar zwerfjonge-
ren vertonen toenemend agressief gedrag. Het is daarmee de vraag wie tegen wie 
in bescherming genomen moet worden: de maatschappij tegen opvangouderen 
of opvangouderen tegen zwerfjongeren. Andere experts vinden een categorale 
benadering te eenzijdig en wijzen op het breder aanbod in de opvang. Daarom 
pleiten ze voor een ver doorgevoerd non-agressiebeleid in opvanginstellingen, 
ongeacht de leeftijd van de bewoners. Algemeen wordt wel onderkend dat de 
categorale benadering ten aanzien van de scheiding in alcohol en drugs moet 
blijven bestaan.

Een interessant punt waar meerdere experts op wijzen, is drugsverstrekking 
door de opvanginstelling. Enkele experts, maar ook enkele medewerkers die te 
maken hebben met verslaafde opvangouderen, zijn een voorstander van gelimi-
teerde verstrekking. Een belangrijke reden hiervoor is, dat de afhankelijkheids-
positie van de opvangoudere naar de dealer toe wordt geëlimineerd. Dit levert 
minder overlast op, maar biedt een opvangoudere ook de kans om schuldenvrij te 
blijven. Een medewerker merkt bijvoorbeeld op dat een verslaafde zijn schulden 
regelmatig afkoopt door zijn huis aan een dealer af te staan.

Het initiatief om probleemjunks van 45 jaar en ouder uit de vier grote steden 
onder dwang in een verpleeghuis in Hooghalen, Drenthe, te plaatsen is ook voor-
gelegd aan enkele experts.63 De meeste experts gaan ervan uit dat het hier om 
een zeer speciale groep, bijna niet-plaatsbare mensen gaat. Voor dergelijke ver-
slaafden is zware begeleiding gewoon nodig, want het gaat dan bijvoorbeeld om 
schizofrenen die tv’s door ramen gooien, mensen verwonden en dergelijke. Alle 
geïnterviewden achten dit de beste oplossing en benadrukken dat dit exeptionele 
voorbeelden zijn; alleen verslaafden die huisregels accepteren, kunnen worden 
geïntegreerd in de opvang.

Een laatste aspect is het belang van het afstemmen van het aanbod in opvang-
voorzieningen op de vraag van dak- en thuislozen. Hiervoor stellen experts kwa-
litatief goede registratie als minimumvoorwaarde: zonder zicht op de vraag kan 
het aanbod niet worden bijgestuurd. Enkele experts spreken hun zorg echter uit 
over de kwaliteit van de registratie en de aandacht die aan de verbetering hier-
van wordt besteed. Niettemin onderkennen ze dat op het gebied van registratie 
al ontwikkelingen gaande zijn. Anderzijds vrezen experts dat er altijd verborgen 
problematiek rond registratie zal blijven bestaan. Hiermee worden de dak- en 
thuislozen bedoeld die voor instanties niet bereikbaar of onvindbaar zijn. Vooral 
oudere dak- en thuislozen kunnen hiervan de dupe worden, aangezien hun ken-
nisniveau over allerlei hulpverlenende instanties misschien niet actueel is. Ook 
geven experts aan dat dak- en thuislozen soms alweer uit het hulpverlenings-
circuit stappen voordat er daadwerkelijk geregistreerd wordt. Soms ook wordt 
alleen het aantal bezoekende cliënten geregistreerd. Daardoor kunnen hiaten en 
dubbeltellingen in de registratie ontstaan. Experts vinden daarom dat er een vi-
sie moet worden ontwikkeld over de verbetering van de registratiekwaliteit voor 
dak- en thuislozen in het algemeen en opvangouderen in het bijzonder.
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5.3  Ko rto m
Binnen de wettelijke kaders die ten dienste staan van de maatschappelijke op-
vang zijn enkele veranderingen gaande. Deze hebben ook gevolgen voor de op-
vang van oude dak- en thuislozen. Zo is in 2003 de AWBZ aangepast, waardoor 
het opstellen van een begeleidingsplan voor geïndiceerde bewoners noodzakelijk 
is. Ook gaan instellingen voor opvangouderen samenwerkingsverbanden aan om 
via de AWBZ bepaalde zorg voor ouderen te garanderen.

Vanaf 2007 komt niet-medische zorg op basis van de Wmo in handen van ge-
meenten. Bij experts bestaat vooral de mening dat dit niet bevorderlijk is in 
steden waar hulpverleningsinstanties elkaar beconcurreren.64 Ook komt er voor 
instellingen weer een instantie bij waar verantwoording aan moet worden afge-
legd.

De maatschappelijke opvang krijgt steeds meer een regionaal karakter. Een 
voordeel voor een stad als Rotterdam, met van oudsher veel problematiek rond 
dak- en thuislozen, is ogenschijnlijk meer ruimte in de maatschappelijke opvang. 
Niettemin is er ook een keerzijde: de dak- en thuislozenproblematiek, dus ook die 
rond potentiële opvangouderen, wordt verspreid over perifere regio’s. Daardoor 
dreigt minder toezicht op dak- en thuislozen te ontstaan.

De experts zien een aantal mogelijkheden om de situatie voor opvangouderen 
te verbeteren, maar zijn niet eensluidend in hun mening. Sommigen zijn voor-
stander van een categorale aanpak, anderen niet. Andere suggesties zijn het 
verstrekken van drugs via de instelling en het integreren van opvangouderen 
in verpleeghuizen. Een belangrijk punt is het ontwikkelen van een visie om de 
registratie van opvangouderen te verbeteren. 
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6 Co n clusi es  en  aan b eveli n g en

Dit onderzoek is een resultante van een inventarisatie van bestaande literatuur, 
beschikbaar cijfermateriaal en een inventarisatie van opvangouderenkennis bij 
provincies, gemeenten en opvanginstellingen. Daarnaast hebben gesprekken 
met experts, instellingsmedewerkers en opvangouderen geresulteerd in aanvul-
lende achtergrond-informatie rond deze groep. Het onderzoek heeft het karak-
ter gehad van een verkennende studie rond het fenomeen opvangouderen (oude 
dak- en thuislozen), een nog relatief onontgonnen gebied.

Hoewel de problematiek rond het dichtslibben van de maatschappelijke opvang 
onmiskenbaar aanwezig lijkt, komen in Nederland steeds meer lokale initia-
tieven op die opvangouderen onderkennen. Veel initiatieven zijn echter nog te 
recent opgestart om conclusies te trekken over de kwaliteit hiervan. Ook lijkt 
het bepalen van de ideaaltypische opvang voor oude dak- en thuislozen nog te 
prematuur, want dit heeft impliciet ook te maken met het nader defi niëren en 
bepalen van de meest effectieve wijze van omgaan met opvangouderen. Beide 
aspecten kunnen mogelijk de input vormen voor toekomstig onderzoek rond deze 
opvang.

Voordat we aanbelanden bij enkele suggesties die ons inziens de aanpak rond de 
opvang voor opvangouderen kunnen bevorderen, zullen we de onderzoeksvragen 
puntsgewijs beantwoorden.

6.1  D e  o n d erzo eksvrag en

Is er sprake van verstopping van de maatschappelijke opvang door de vergrij-
zing?
Hoewel er vanuit de (internationale) literatuur indicaties zijn dat dak- en thuis-
lozen steeds ouder worden en er een aanname van het verstoppen van de opvang 
bestaat, hebben we vanuit de instellingen amper kritiek vernomen op dit gebied. 
Cijfermatig is het niet mogelijk gebleken om een beeld te schetsen van de omvang 
van de groep opvangouderen en de eventuele verstopping die dit teweegbrengt.

Daar waar geen specifi eke instelling voor opvangouderen bestaat, lijken alle 
leeftijden betrekkelijk goed met elkaar op te kunnen schieten. Veel experts en 
medewerkers van opvanginstellingen leggen juist de nadruk op de positieve uit-
werking van diversiteit in de opvang; een pluriforme groep leidt tot een breed 
spectrum in het hulpverleningsaanbod. Een belangrijk punt is wel het onder-
scheid tussen alcohol- en drugsverslaafden. Deze zijn moeilijk met elkaar te ver-
enigen, maar dit heeft geen leeftijdsspecifi ek verband.
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In hoeverre zorgen opvangouderen voor meer overlast?
Overlast van dak- en thuislozen is niet specifi ek een probleem dat door ouderen 
wordt veroorzaakt. Waar een expert voor waarschuwde, is de jonge garde dak- en 
thuislozen die een stuk agressiever is. Opvangouderen zijn toch vaak versleten 
en zoeken rust. Dit neemt niet weg dat daar waar instellingen specifi ek voor 
opvangouderen wordt geopend onrust ontstaat bij buurtbewoners. Vaak lijkt dit 
een storm in een glas water, want onrust kan voor een groot deel worden weg-
genomen als omwonenden goed worden geïnformeerd en worden betrokken bij 
de besluitvorming. Ook wordt overlast voor een groot deel vermeden als dealers 
uit de buurt blijven van de opvang. Dit kan voorkomen worden door methadon in 
de opvang zelf te verstrekken, te werken met één vaste dealer of aan medicinale 
drugsverstrekking te doen. Dit laatste is echter nog toekomstmuziek.

In hoeverre bestaat specifi eke opvang voor opvangouderen in Nederland?
Specifi eke opvang voor de groep opvangouderen is groeiende in Nederland. Er 
zijn nu twaalf initiatieven opgestart en er zijn concrete plannen voor nog eens 
vier aanvullende initiatieven. Deze laatste zijn in Zuid-Holland en Noord-Bra-
bant voorzien. Wanneer ook deze initiatieven worden verwezenlijkt, zijn in ieder 
geval de G4, maar ook andere grote steden, voorzien van specifi eke opvang voor 
oude dak- en thuislozen.

Daarnaast ontplooien verpleeghuizen en sociale opvang allerlei initiatieven om 
opvangouderen te integreren in hun bewonersgroep. Hoewel we dit offi cieel niet 
scharen onder specifi eke opvang voor opvangouderen, lijken vooral verpleeghui-
zen toeschietelijker te worden in het accepteren van deze groep mensen.

Wat zijn de effecten van opvang voor opvangouderen op de overlast?
De overlast neemt door specifi eke opvang af. Ouderen voelen zich duidelijk min-
der opgejaagd om drugs te scoren. Daarnaast biedt het vergeetachtige alcoholis-
ten een veilige thuishaven, waardoor rondzwerven minder voorkomt. 

Maatschappelijke opvang in Nederland wordt alleen steeds minder nationaal 
geregeld, in tegenstelling tot bijvoorbeeld in Denemarken. De zich steeds meer 
op de regio richtende maatschappelijke opvang kan een bedreiging gaan vormen 
voor een groep dak- en thuislozen die in potentie tot de groep opvangouderen 
zou kunnen behoren. Als dak- en thuislozen niet voldoen aan bepaalde eisen, 
dienen ze te vertrekken uit de regio. Aanpaktechnisch kan dit voordelen opleve-
ren: iedere stad heeft zijn eigen problematiek en zijn eigen soorten opvang. Toch 
dreigt op die manier ook een groep dak- en thuislozen uit beeld te verdwijnen. 
De vraag is of in deze groep niet juist veel potentiële opvangouderen zitten. Deze 
subgroep weet immers de weg naar instanties niet snel te vinden, waardoor ze 
slecht geregistreerd staan en hun rechten op verblijf in hun eigen stad mogelijk 
kwijtraken.
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Welke instanties zijn betrokken bij opvang voor deze groep?
In Nederland steunt specifi eke opvang op lokale initiatieven. Behoudens de lan-
delijke koepels van enkele lokale organisaties (bijvoorbeeld GGZ en Leger des 
Heils) komt hierin geen landelijke aansturing voor. Regelmatig zijn het stich-
tingen of verenigingen die van oudsher de maatschappelijke opvang in een stad 
verzorgen en besluiten tot het starten van een specifi eke instelling voor opvan-
gouderen. Daardoor bestaat een versplinterd beeld van de organisaties die met 
opvang voor opvangouderen bezig zijn.

Het zijn niet alleen deze instellingen die betrokken zijn bij de opvang. Afhan-
kelijk van AWBZ-toelatingen wordt bij veel instellingen veelal verpleegkundige 
en behandeltechnische kennis ingekocht. Dit komt meestal tot stand via samen-
werkingsovereenkomsten. Overigens vormt de toenemende concurrentie waar 
hulpverleningsinstellingen vooral in de grote steden mee te maken hebben een 
zorgelijke ontwikkeling.

Tot op heden zijn provincies en gemeenten niet direct betrokken bij specifi eke 
opvang. Provincies stellen voornamelijk fi nanciële middelen ter beschikking. Op 
gemeentelijk niveau zijn vooral centrumgemeenten gericht op maatschappelijke 
opvang in brede zin. Daarbinnen spelen de G4 een voortrekkersrol als het gaat 
om vernieuwende initiatieven om dak- en thuisloosheid te kanaliseren. Dit lijkt 
ook logisch, aangezien de G4 het merendeel aan dak- en thuislozen binnen de 
gemeentegrenzen herbergt. Toch kan deze ontwikkeling ook een keerzijde ople-
veren: strengere selectiecriteria in de G4 kunnen leiden tot een uitstroom van 
dak- en thuislozen naar kleinere gemeenten. De vraag is, of dak- en thuislozen 
die in aanmerking komen voor de kwalifi catie opvangouderen hiervan niet de 
dupe zijn.

Vooralsnog beschouwen gemeenten dak- en thuisloosheid voornamelijk in de 
breedte, dus niet specifi ek richting bijvoorbeeld opvangouderen. Toch zal de in 
2007 in werking tredende Wmo meer initiatief van gemeenten vragen bij het 
regisseren van de maatschappelijke opvang in de stad. Medewerkers van instel-
lingen voor opvangouderen vrezen hierdoor meer werkzaamheden en een extra 
administratieve drempel die genomen dient te worden.

Welke behandelingsmethode ligt aan deze specifi eke opvang ten grondslag?
Ouderen krijgen in de meeste gevallen een individueel behandelplan voorge-
schoteld. Daarin vormt afkicken geen onderdeel van het programma, tenzij een 
oudere daar zelf om vraagt. Een behandelplan heeft vooral betrekking op het 
aanbieden van dagelijkse structuur voor de opvangoudere, hygiëne, geneeskun-
dige verzorging en dergelijke.

Daarnaast bieden de instellingen bijna geen dagbestedingprogramma’s aan. Voor 
zover ouderen zelf willen meewerken aan het bereiden van maaltijden en andere 
dagelijkse werkzaamheden wordt hieraan tegemoet gekomen.
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Wat zijn de ervaringen tot nu toe met de opvang voor opvangouderen?
Tot op heden zijn de ervaringen positief. Dit geldt zowel voor medewerkers van 
instellingen voor opvangouderen, omwonenden als de bewoners zelf. Enerzijds 
heeft dit te maken met het ambitieniveau van de begeleiding. Bewoners zijn te-
vreden met de rust die hen geboden wordt en begeleiders benadrukken het eigen 
initiatief bij de bewoners, binnen de gestelde huisregels.

Anderzijds verhoogt actieve participatie van de buurt bij de besluitvorming rond 
opvang voor oude dak- en thuislozen de acceptatiegraad. Als omwonenden mer-
ken dat ze hun invloed kunnen laten gelden op het gevoerde beleid in deze op-
vang, zal de onrust in de buurt aanzienlijk beteugeld kunnen worden.

Wat is de behoefte in opvang bij de groep opvangouderen?
In één woord is dit: rust. Opvangouderen hebben behoefte aan gelijkgestemden 
in de opvang. Dit betekent veelal dat alcoholverslaafden slecht kunnen samen-
leven met drugsverslaafden, en vice versa. Regelmatig levert dit onrust op in 
instellingen omdat de belevingswereld van deze twee groepen uiteen ligt.

Daarnaast hebben drugsverslaafde opvangouderen vooral behoefte aan kwali-
tatief goede drugs. Wanneer de drugs van slechte kwaliteit zijn, geeft dit een 
verslaafde primair veel lichamelijk ongemak. Dit heeft weer uitwerking op de 
directe leefomgeving van de oudere en zijn medebewoners.

De instellingen voor opvangouderen hebben vanuit de AWBZ te maken met in-
dividuele begeleidingsplannen. Primair houdt dit begeleiding bij geestelijke en 
lichamelijke gezondheid in. Een teken aan de wand is dat deze plannen verder 
voornamelijk ondersteunend van karakter zijn: in slechts een enkel geval acht 
een instelling doorstroming van een oude dak- en thuisloze mogelijk. Naast deze 
plannen wordt de dagbesteding veelal aan de opvangoudere zelf overgelaten, ten 
teken dat ze vooral hun eigen gang willen gaan.

6.2  D e  aan b eveli n g en
In het onderzoek resteert ten slotte nog het beantwoorden van de laatste vraag: 
welke ontwikkelingen kunnen bijdragen aan de opvang van oude dak- en thuis-
lozen in de toekomst? De beantwoording hiervan is uitgewerkt de hiernavol-
gende aanbevelingen. 

Maak een omgevingsbeheerplan. Vaak wordt de aanvankelijke afkeer van buurt-
bewoners van instellingen voor opvangouderen omgezet in een neutrale tot po-
sitieve houding als ze bij de besluitvorming betrokken worden. Voor de integra-
tie van dergelijke opvang in een buurt moet daarom een draaiboek ontwikkeld 
worden. Hierin staan de afspraken van alle partners rond een instelling voor 
opvangouderen verwoord. Naast buurtbewoners, de instelling zelf en bewoners 
dienen ook hulpverleningsinstellingen, politie en brandweer hierin opgenomen 
te worden. Enkele afspraken die minimaal vereist zijn, hebben betrekking op 

5840_Rimpels_BW.indd   605840_Rimpels_BW.indd   60 1-3-2007   10:23:571-3-2007   10:23:57



het aannamebeleid, huisregels, de noodzaak van een Algemene Politie Verorde-
ning, een adviescommissie (inclusief buurtbewoners), een klachtenregeling, het 
beheer van het terrein rond de opvang et cetera.

Dit draaiboek moet vervolgens landelijk bij iedere instantie uitgezet worden, 
bijvoorbeeld ook via enkele internetsites. In dit draaiboek kunnen de leermo-
menten en de best practices uit eerdere projecten verwerkt worden, maar kan 
ook aandacht uitgaan naar de bestuurlijke inspraakprocedure van omwonenden. 
Een draaiboek wordt daarmee niet alleen een instrument voor de opvang, maar 
gelijk een document voor alle betrokkenen.

Schets de randvoorwaarden voor het werken met opvangouderen. Uit het on-
derzoek is gebleken dat bepaalde groepen opvangouderen lastig samengaan. 
Alcoholverslaafden geven aan dat het moeilijk is om samen te leven met drugs-
verslaafden en vice versa geldt hetzelfde. Voor de stroomlijning binnen een in-
stelling, maar ook voor de hulpverlenende instanties die daaraan gekoppeld zijn, 
is het daarom belangrijk om de randvoorwaarden vast te leggen. Hierin kan bij-
voorbeeld het interne beheer rond verslavingszorg opgenomen worden. Ook zijn 
hierin richtlijnen voor de intake van opvangouderen en hun behandelovereen-
komst van belang. Dergelijke randvoorwaarden kunnen zowel voor bestaande 
als voor nieuw op te starten instellingen gaan gelden.

Bevorder het uitwisselen van goede ervaringen. Opvang van opvangouderen is 
een nog betrekkelijk nieuw fenomeen binnen de maatschappelijke opvang. Daar-
om is het van belang om succesfactoren uit te venten naar collega-instellingen 
of nieuw op te starten instellingen. Via bijvoorbeeld de site www.geefopvangde-
ruimte.nl kunnen succesvolle projecten beschreven worden. Daarnaast kan in-
formatieuitwisseling gestimuleerd worden door onderlinge contacten te leggen. 
Een symposium dat specifi ek gericht is op opvang voor oude dak- en thuislozen 
kan hiervoor de eerste aanzet geven. 

Voer nader internationaal onderzoek uit. Voorgaande aanbeveling ten aanzien 
van het uitwisselen van good practices in de opvang voor oude dak- en thuislo-
zen kan ook buiten de landsgrenzen gelden. Internationaal staat Denemarken 
bekend om zijn opvangproject voor niet-plaatsbare daklozen, met name ook voor 
opvangouderen. In het kader van het benchmarken van goede ervaringen in de 
praktijk kan een nadere studie naar de Deense situatie uitgevoerd worden. Mo-
gelijk kunnen Deense good practices namelijk ook in de Nederlandse opvangme-
thodiek geïntegreerd worden.

Stimuleer het gebruik van kwalitatief betrouwbare drugs. Slechte drugs en veel 
dealers in de buurt leiden tot onrust binnen de instellingen voor opvangouderen, 
bij ouderen zelf, maar ook bij buurtbewoners. Dit kan voorkomen worden als 
gestimuleerd wordt dat de drugs van een betrouwbare dealer betrokken worden. 
Omdat niet voorkomen kan worden dat bewoners hun drugs toch van een eigen 
dealer willen betrekken, moet hiervoor de afspraak worden gemaakt dat dealers 

6 conclusies  en  aanbevelingen 61

5840_Rimpels_BW.indd   615840_Rimpels_BW.indd   61 1-3-2007   10:23:571-3-2007   10:23:57



62 R i m pels  i n  d e  o pvan g

zich niet binnen een bepaalde straal van de opvang bevinden. Een stap verder is 
het verstrekken van (medicinale) drugs in de instelling zelf. Dit moet natuurlijk 
aan allerlei strikte regels gebonden zijn en bovendien op basaal gebruik gericht 
zijn.

Geef centrumgemeenten een ‘Wegwijzer opvangouderen’. Centrumgemeenten en 
provincies zijn lang niet altijd op de hoogte van de situatie rond opvangouderen 
en instellingen hiervoor. Ook kan er meer aandacht besteed worden aan preven-
tie, zodat geïsoleerde ouderen niet verzanden in dak- en thuisloosheid. Daarom 
kan een wegwijzer de aandacht op deze groep vestigen, met daaraan gekoppeld 
een actieplan. De volgende schaalindeling kan daarvoor leidinggevend zijn:
• de ‘riscico-oudere’: oudere die dakloos dreigt te worden en waarvoor projecten 

op preventief gebied plaatsvinden;65

• de ‘tijdelijk oudere dakloze’: oudere die plotseling dakloos is door ziekte/over-
lijden partner, huurachterstand en dergelijke. Ook hier zijn preventieve pro-
gramma’s voor;

• de ‘oudere alcoholverslaafde’: dakloze oudere die kampt met een alcoholver-
slaving. Zelfstandig wonen is nog mogelijk;

• de ‘oudere drugsverslaafde’: dakloze oudere die drugsverslaafd is. Zelfstandig 
wonen is nog mogelijk;

• de ‘terminaal oudere dakloze’: oudere die lichamelijk en/of geestelijk dermate 
slecht is dat zelfstandig wonen niet meer mogelijk is. 

Laat de G4 gelden als pilotgemeenten voor één registratiesysteem. Tot op heden 
blijkt de wettelijke registratiebepaling voor centrumgemeenten nog niet geëf-
fectueerd: centrumgemeenten hebben weinig zicht op dak- en thuislozen. Ook 
instellingen blijven achter als het gaat om gedegen registratie. Omdat het me-
rendeel van de dak- en thuislozen in de G4 verblijft en het Grotestedenbeleid 
(fi nanciële) mogelijkheden biedt om dak- en thuisloosheid voortvarend aan te 
pakken, ligt daar de eerste registratiestimulans. Registratie is zeer versnipperd 
en soms kwalitatief onder de maat. Daarom heeft het de voorkeur om registra-
tie niet direct landelijk door te voeren. Voor een adequate registratie is het van 
belang dat de G4, bij voorkeur via de Centrale Toeganginstellingen, beschikken 
over uniforme registratie. Daarmee kunnen gegevens uitgewisseld worden en is 
er zicht op verblijf, maar ook verplaatsing van dak- en thuislozen. Pas wanneer 
de registratie tussen de G4 goed loopt, zal registratie landelijk worden uitgewis-
seld tussen alle centrumgemeenten onderling.

Voer een omvangschatting van opvangouderen uit. In dit rapport komt naar vo-
ren dat de registratie van dak- en thuislozen voor verbetering vatbaar is. Juist 
opvangouderen zouden wel eens een extra kwetsbare groep kunnen zijn omdat 
ze de weg naar instanties minder kennen. Enkele grote steden hebben weliswaar 
een eerste aanzet gegeven tot registratie van dak- en thuislozen, maar dit is nog 
in ontwikkeling. Bovendien is het de vraag of registratie een volledig beeld geeft 
van dak- en thuislozen, temeer omdat sommigen gewoon niet bereikbaar zijn 
voor hulpverleningsinstanties. De overige centrumgemeenten hebben veelal nog 
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geen zicht op aantallen dak- en thuislozen. Een tekortkoming in de registratie is, 
dat deze uitgaat van aanmelding van de dak- en thuisloze zelf. Registratie wordt 
uitgevoerd vanaf het moment dat de persoon zich aanmeldt. Toch is het voor het 
zicht op vraag en aanbod ook belangrijk dat er, naast de dak- en thuislozen die 
in de opvang verblijven, een beeld ontstaat van verborgen dak- en thuisloosheid. 
Daarom pleiten we voor een omvangschatting in nader onderzoek die specifi ek 
is gericht op opvangouderen. Sikkel et al. (2006) hebben voor het schatten van 
verborgen populaties diverse methoden aangedragen. Enkele interessante me-
thoden die voor het schatten van de populatie opvangouderen geschikt zijn, is de 
Capture-recapturemethode en de Delphimethode. Zie bijlage 4 voor een aanvul-
lende methodiekbeschrijving.
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N oten

1. De opvang van opvangouderen noemen we in dit rapport soms ook ouderenop-
vang.

2. Sinds 2001 zijn er 43 centrumgemeenten die zowel voor de maatschappelijke 
opvang als voor de verslavingszorg fi nancieel verantwoordelijk zijn voor hun 
regio.

3. De driedeling verwijst naar mensen die ten eerste niet beschikken over of lang-
durig gebruik maken van zelfstandige reguliere huisvesting en een zwervend 
bestaan leiden, hetgeen zich uit in het buiten doorbrengen van de nacht, even-
tueel afgewisseld met een beperkt aantal nachten in opvangcentra. Ten tweede 
gaat het om personen die niet beschikken over of langdurig gebruik maken van 
zelfstandige reguliere huisvesting, maar die vrijwel permanent gebruik maken 
van residentiële huisvesting en beschermde woonplekken. Ten derde betreft het 
mensen met een instabiele verblijfssituatie.

4. Hoewel er steeds meer aandacht voor is, is de situatie rond opvangouderen vaak 
ook nog niet apart benoemd bij instanties. In de zeven velden van hulpaanbod 
van het Leger des Heils worden bijvoorbeeld zwerfjongeren als aparte categorie 
onderscheiden (Kruythoff en Kleinhans, 2005). Opvangouderen, net zoals vrou-
wen veelal gebruikers van sociale pensions of begeleid wonen, worden veelal 
onder het veld ‘sociaal pension’ geplaatst.

5. In Oss is slechts 4 procent van de bewoners ouder dan 50 jaar.
6. De ondergrens voor ‘oud’ ligt hier op 50 jaar.
7. Dit gebeurt in het registratiesysteem Klimop, waarop we in hoofdstuk 3 dieper 

ingaan.
8. De werkgroep is opgericht door de brancheorganisaties Federatie Opvang en 

Aedes, de vereniging van woningcorporaties, met als doel een structurele bijdra-
ge te leveren aan de opvang voor dak- en thuislozen en voor geweld gevluchte 
vrouwen. Een tweede doel is het verminderen van het aantal huisuitzettingen. 

9. De AWBZ staat het via indicatiestelling door het Centrum Indicatiestelling 
Zorg toe de ziektekosten te vergoeden op zeven functies te weten: huishoudelij-
ke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, 
activerende begeleiding, verblijf en behandeling.

10. Stichting maatschappelijke opvang Traverse in Tilburg is hier een voorbeeld 
van. De stichting heeft een van hun paviljoens verbouwd tot een speciale maat-
zorgafdeling. De afdeling bestaat uit achttien zorgappartementen, specifi ek be-
doeld voor de opvang cliënten die lichamelijk extra zorg behoeven. Het verblijf 
valt te typeren als langdurig maar tijdelijk: cliënten stromen uiteindelijk door 
naar de reguliere zorgcentra.

11. Vanuit sociaal pension De Wissel worden bijvoorbeeld oudere daklozen met re-
gelmaat overgeplaatst naar een verzorgtehuis. In verzorgtehuis De Rivieren-
buurt in Den Haag is bijna een kwart van de populatie afkomstig uit de maat-
schappelijke opvang.
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12. Hierbij kan gedacht worden aan de 24-uurswoonvoorziening van Acuris (stich-
ting voor maatschappelijke opvang) in Nijmegen. De voorziening telt 61 kamers 
waar geen maximale verblijfsduur voor geldt. De voorziening is echter niet spe-
cifi ek voor ouderen: er verblijven mannen van 18 tot 65 jaar. 

13. Bron: Kruythoff en Kleinhans, 2005. Er vindt overleg plaats met het ministerie 
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) over het 
combineren van wonen en zorg.

14. Het rijksbudget voor maatschappelijke opvang, verslavingsbeleid en vrouwen-
opvang gezamenlijk was in 2003 € 221 miljoen (Wolf et al. 2003). Dit budget 
wordt aangevuld door gemeenten en door gezondheidsdiensten. Dakloze men-
sen dragen zelf ook nog € 26 miljoen per jaar bij voor het gebruik van opvang-
centra en andere zorgvoorzieningen. Het gaat hierbij om een eigen bijdrage, die 
door de meeste daklozen uit hun uitkering betaald wordt. Het rijksbudget was 
in 1997 nog maar € 81 miljoen en is dus de laatste jaren sterk gegroeid.

15. Met nulsituatie wordt de situatie van 1 januari 2006 bedoeld.
16. Daklozen en personen die dakloos dreigen te worden.
17. Voor de groep ouderen zijn hier met name de volgende instanties relevant: in-

stellingen maatschappelijke opvang, instellingen verslavingszorg, politie, GGD, 
GGZ, woningcorporaties, sociale (gemeentelijke) diensten en gemeente. 

18. De benaming hiervoor is per stad verschillend: Brede Centrale Toegang Utrecht, 
Centraal Onthaal Rotterdam en Centrale Toegang maatschappelijke opvang 
Den Haag. Over Amsterdam is geen nadere informatie bekend. Bron: www.geef-
opvangderuimte.nl.

19. Vooruitlopend op hoofdstuk 4 en 5 is deze afwijzing op grond van verslavingen 
een punt dat in dit onderzoek sterk naar voren komt in de uitgevoerde aanbods-
can en interviews onder instellingen.

20. In de Wet collectieve preventie volksgezondheid (Wcpv) is vastgelegd dat de 
gemeenteraad zorg moet dragen voor het bevorderen van openbare geestelijke 
gezondheidszorg (OGGZ). Daaronder wordt onder andere verstaan: het berei-
ken en begeleiden van kwetsbare personen en risicogroepen, het functioneren 
als meldpunt voor signalen van crisis of dreiging van crisis bij kwetsbare groe-
pen en risicogroepen en het tot stand brengen van afspraken tussen betrokken 
organisaties over de uitvoering van de OGGZ. Bron: Plan van aanpak ‘Verloede-
ring en Overlast’ 2005-2007. Ministerie van VWS. Tweede Kamer, vergaderjaar 
2004–2005, 29 325, nr. 2.

21. Op deze wet gaan we in hoofdstuk 5 dieper in.
22. Naar verwachting worden deze richtlijnen eind 2006 afgerond.
23. Bron: ministerie van VWS. Plan van aanpak Verloedering en Overlast, 2005-

2007. Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 29 325, nr. 2. 
24. Het Sheffi eld Institute for Studies on Ageing van de universiteit van Sheffi eld 

is verantwoordelijk geweest voor de Britse bijdrage. 
25. Wintringham, een welzijnsorganisatie voor oudere thuislozen in Melbourne, is 

verantwoordelijk voor de dataverzameling in Australië. 
26. Drie instellingen in de staat Massachussets te weten: Boston Medical Center 

(Boston), het Pine Manor College (Chestnut Hill) en het Committee to End El-
der Homelessness (Boston), hebben de data voor de Verenigde Staten verza-
meld. 
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27. Met de - in dit kader ambivalente - aanduiding huishoudens worden gezinnen, 
samenlevende (echt)paren of alleenstaanden bedoeld.

28. Bron: www.mungos.org. 
29. Waardoor men niet meer in staat is om huur te betalen of hypotheek af te los-

sen. 
30. Hiermee worden onder meer de ‘Food Stamp Act’ (voedselvoorziening voor huis-

houdens met laag inkomen) en het Social Security Income (sociale bijstand) 
bedoeld. Deze wetgeving is wat betreft normen en ondergrenzen voor lage inko-
mens en sociale voorzieningen verouderd en dient herzien te worden. 

31. Zie www.bagw.de.
32. Synthesis Report of the Peer Review meeting, Kopenhagen, 26-27 april 2005.
33. Dit kunnen diensten op verschillende terreinen zijn. Te denken valt aan: zorg, 

wonen, inkomen en dagbesteding.
34. In het volgende hoofdstuk wordt hier in methodologische zin nader op inge-

gaan.
35. Uit de nota ‘Gezamenlijk verslag inzake sociale integratie-Deel II: de lidstaten’ 

van de Europese Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid.
36. In Nederland valt hierbij bijvoorbeeld te denken aan instellingen als de thuis-

zorg, of de (bloed)prikdienst, maar ook huisartsen.
37. Hier kunnen de volgende bronnen genoemd worden: De opvang verstopt (IBO, 

2003), Senioren in het Souterrain - Vergrijzing in de thuislozenzorg: omvang, 
knelpunten, oplossingen (Lamme, 2001) en Vergrijzing in de opvang: tussen wo-
nen en zorg (Sanders en Reedijk, 2003). 

38. Bron: www.brancherapporten.minvws.nl.
39. Bron: www.sivz.nl.
40. De dekkingsgraad van LADIS is ongeveer 85 procent van alle hulpvragers met 

problematisch middelengebruik en verslavingsproblematiek.
41. Zo levert een landelijke search in LADIS over 1995 op dat van de 4.843 senioren 

met een verslaving van 46 personen bekend is dat ze dakloos zijn. Verder staat 
de huisvesting van 2.259 senioren te boek als ‘onbekend’. Van de resterende 
2.538 zijn in het geheel geen gegevens bekend.

42. In hoofdstuk 4 gaan we hier verder op in.
43. Er is geen Jaarbericht 2005 van de Monitor Maatschappelijk Opvang versche-

nen.
44. Het gaat hier om het totale aantal geregistreerde cliënten van 2003. Vanwege 

het laagdrempelige karakter van de dag- en nachtopvang wordt niet iedere 
bezoeker direct geregistreerd (Planije et al., 2004).

45. Vanuit Flevoland en Friesland is geen informatie verstrekt.
46. Voor een overzicht van de 43 centrumgemeenten verwijzen we naar bijlage 1. 
47. Bron: www.vng.nl.
48. Op basis van artikel 10A van de Welzijnswet ontvangen alleen centrumgemeen-

ten gelden voor de maatschappelijke opvang. Dit is de zogenaamde doeluitke-
ring. 

49. In dit kader is ook het initiatief van Aedes (vereniging van woningcorporaties) 
vermeldenswaardig. Samen met de Federatie Opvang zijn in 2002 vijf pilotpro-
jecten gefi nancierd en uitgevoerd. De projecten waren gericht op samenwerking 
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tussen woningcorporaties en zorginstellingen in het kader van beheer van pan-
den, voorkomen van huisuitzetting, trainen van woonvaardigheden, huisvesten 
van mensen die in opvangcentra wonen en het opzetten van speciale program-
ma’s voor oudere daklozen (Beers, 2003). Aedes heeft in 2004 een nieuw project, 
‘Geef opvang de ruimte’ (www.geefopvangderuimte.nl) gestart, samen met de 
Federatie Opvang en de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV). Het 
project richt zich op het ondersteunen en stimuleren van regionale en lokale 
initiatieven ter bevordering van de uitstroom (Kruythoff en Kleinhans, 2005).

50. Voor een deel is dit ook te verklaren door de in hoofdstuk 2 al aangehaalde Cen-
trale Toeganginstellingen in Utrecht, Rotterdam en Den Haag. 

51. Een voorbeeld is de samenwerking tussen sociaal pension De Wissel en verzor-
gingshuis De Rivierenbuurt in Den Haag. In paragraaf 4.3 gaan we verder in op 
deze methodiek. 

52. Op basis van de indeling uit www.home.deds.nl.
53. De belronde bij de instellingen leverde echter wel op dat er in Maastricht be-

hoefte bestaat aan dergelijke opvang.
54. Een voorbeeld hiervan is het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen 

(SRH), een wens-, vraag- en behoeftegerichte vorm van werken, waarbij vanuit 
een basis van presentie interventies plaatsvinden die het individu ondersteu-
nen bij zijn (gewenste) kwaliteit van leven. Daarnaast gaat het om interventies 
die gericht zijn op de kwaliteit van de omgeving.

55. Dit is een hulpverleningsmethode voor individuele begeleiding van cliënten in 
de maatschappelijke opvang waarbij acht fasen in het begeleidingsproces wor-
den onderscheiden en in samenwerking met de cliënt gestructureerd gewerkt 
kan worden aan haalbare doelen op een of meer van de acht leefgebieden zoals 
huisvesting, sociaal functioneren, fi nanciën en dagbesteding.

56. Een interessante kwestie is de uithuisplaatsing versus de huurovereenkomst die 
in sommige gevallen ook door opvangouderen getekend wordt. Iedere huurder 
geniet namelijk een bepaalde vorm van wettelijke huurbescherming. Het Seni-
orenpand in Rotterdam lost dit op door te verwijzen naar de behandelovereen-
komst. Als ouderen hier niet aan voldoen, worden ze tijdelijk uithuisgeplaatst 
op basis van hetgeen is overeengekomen. Ouderen mogen weer terugkomen als 
ze voldoen aan de behandelovereenkomst.

57. Met name suikerziekte komt veel voor.
58. Een voorbeeld van deze nauwe samenwerking is die tussen Bouman-GGZ en De 

Kajuit in Rotterdam.
59. De AWBZ werkt met erkenningen op zeven functies. Als een functie wordt toe-

gekend, wordt deze vergoed. We gaan hier in hoofdstuk 5 dieper op in.
60. Een beschrijving van de eisen voor de functie verblijf voert te ver voor dit onder-

zoek. In het kort geldt voor deze functie een planningsprocedure voor toelating. 
Dit betekent dat hierop de Wet ziekenhuisvoorzieningen (Wzv), waarin bouw en 
nieuwbouw is geregeld, voor deze functie van toepassing is. De toelating voor de 
verblijfsfunctie is daarom gekoppeld aan allerlei technische eisen en daarmee 
complexer dan de overige functies. 

61. Bron: www.invoeringwmo.nl.
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62. Het convenant is op 1 januari 2006 in werking getreden. Bron: www.rotterdam-
veilig.nl.

63. Bron: www.brabantsdagblad.nl en Dagblad van het Noorden, 29 april 2006. 
Overigens wordt van dit plan, na protesten vanuit de Hooghalense bevolking, 
afgezien.

64. Hetzelfde geldt overigens voor de AWBZ-toelatingen.
65. Denk hierbij aan het project ‘Grijs genoegen’ dat in meerdere steden loopt.
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Lijst  m et  afko rti n g en

ADL   Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen
AWBZ  Algemene Wet Bijzondere Ziektenkosten
CIZ   Centrum Indicatiestelling Zorg
CVS   Cliënt Volg Systeem
EVV   Eerst Verantwoordelijke Verzorgende
GGD   Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GGZ   Geestelijke Gezondheidszorg
IBO   Interdepartementaal Beleidsonderzoek
LADIS  Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem
NVvP   Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
OGGZ  Openbare Geestelijke Gezondheids Zorg
Pgb   Persoonsgebonden budget
RIAGG  Regionaal Instituut voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg
RVVZ   Reserves Voormalige Vrijwillige Ziekenfondsverzekeringen
SEV   Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting
SRH   Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen
VWS   Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wcpv   Wet collectieve preventie volksgezondheid
Wet Bopz Wet Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen
Wmo   Wet maatschappelijke ondersteuning
Wvg   Wet voorzieningen gehandicapten
Wzv   Wet ziekenhuisvoorzieningen
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B ij lag e 1 

Centru m g em eenten  per  provi n ci e 

Provi n ci e Centru m g em eenten
Drenthe Assen, Emmen

Flevoland Almere

Friesland Leeuwarden

Gelderland Apeldoorn, Arnhem, Doetinchem, Ede, Nijmegen

Groningen Groningen

Limburg Heerlen, Maastricht, Venlo

Noord-Brabant Bergen op Zoom, Breda, Den Bosch, Eindhoven, Hel-
mond, Oss, Tilburg

Noord-Holland Alkmaar, Amsterdam, Den Helder, Haarlem, Hilversum, 
Hoorn, Purmerend, Zaanstad

Overijssel Almelo, Deventer, Enschede, Zwolle

Utrecht Amersfoort, Utrecht

Zeeland Vlissingen

Zuid-Holland Delft, Den Haag, Dordrecht, Gouda, Leiden, Rotterdam, 
Spijkenisse, Vlaardingen

bijlage  1 77
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B ij lag e 2

Lijst  van  g ei ntervi ewd en

Naam O rgan isati e
Anneke Veenstra Damsterdiephuis, Groningen

Mart Jongejan De Kajuit, Rotterdam

Frans Hurkens De Regenboog, Arnhem

Chris Meurs De Regenboog, Arnhem

Jeroen van der Have Seniorenpand, Rotterdam

Jan-Wim van Berkel Traverse, Tilburg

Daniëlle Verbunt Traverse, Tilburg

Onno van der Laan Woodstock, Den Haag

Rien Timmer Leger des Heils, Utrecht

Alex van Vliet William Boothhuis, Leger des Heils, Rotterdam

Cees Verdam William Boothhuis, Leger des Heils, Rotterdam 

Thijs van Damme Huiskamerproject, Vlissingen

Hans Becker Humanitas, Rotterdam

Dick Reinking GG&GD, Utrecht

..
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B ij lag e 3

B esch r ijvi n g  speci fi eke  o pvan g

1. Damster d i eph u is  -  G ro n i n g en 
Type opvang:     Specifi eke opvang oudere dak- en thuislozen
Typering:       Rehabilitatie en Stabilisatie
Doelgroep:       Oudere thuislozen met een stabiele vorm van alco-

holverslaving, die een lichte vorm van zorg en bege-
leiding nodig hebben en oudere thuislozen die zwaar-
dere vormen van fysieke verzorging nodig hebben.

Capaciteit:       Veertien personen
Ambulant/Residentieel:   Residentieel
Indicatie(s):      Stabiele alcoholverslaving. 
Contra-indicaties:    Drugsverslaving.
Korte beschrijving:    Een opvanghuis voor oudere dak- en thuislozen dat 

sinds februari 2006 bestaat. Het bestaat uit twee 
verdiepingen waar telkens 7 ouderen wonen. Iedere 
bewoner heeft een eigen kamer en ze maken gebruik 
van een gezamenlijke keuken en sanitair. Bewoners 
krijgen ondersteunende begeleiding bij o.a. huishou-
delijke en persoonlijke hygiëne, zoeken/behouden 
van zinvolle dagbesteding of indien nodig het aanle-
ren van vaardigheden op gebied van schoonmaken, 
boodschappen doen etc. Al snel na het begin werd 
duidelijk dat op de bovenverdieping ouderen wonen 
die vrij veel zorg nodig hebben. Beneden wonen ou-
deren die vrij zelfstandig kunnen wonen.

Methodiek:       Er wordt gewerkt met een werkplan. Het heet be-
wust een werkplan omdat men vindt dat aan bepaal-
de punten gewerkt moet worden door de bewoner. 
Uitgangspunt is dat je uit moet gaan van waar je 
goed in bent. Iedere bewoner heeft bepaalde capaci-
teiten en die moet je benutten. Geef de bewoner de 
regie over zijn/haar leven terug.

2. D e  R eg en b o o g  -  Ar n h em
Type opvang:      Specifi eke opvang oudere dak- en thuislozen
Typering:       Stabilisatie
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82 R i m pels  i n  d e  o pvan g

Doelgroep:       Bij de bewoners is er vrijwel altijd sprake is van een 
verstandelijke beperking en/of van een psychiatri-
sche stoornis (ongeacht ernst) en van een verslaving 
(alcohol of drugs). Er zijn geen expliciete criteria 
voor opname, de diensten van de opvang moeten af-
neembaar zijn voor iemand.

Capaciteit:       Acht personen
Ambulant/Residentieel:   Residentieel
Indicatie(s):      Er zijn geen expliciete criteria voor opname, het uit-

gangspunt is dat de diensten van de opvang afneem-
baar moeten zijn voor de bewoner.

Contra-indicaties:    overmatige agressiviteit, zeer ernstige verslavingen 
en onberekenbaarheid.

Korte beschrijving:   Woonhuis in centrum van de stad waar 8 ouderen 
wonen waarvan de jongste 57 en de oudste 83 jaar 
is. Bewoners hebben ieder een eigen gemeubileerde 
kamer en hebben een gezamenlijke keuken, douche 
en toilet. Er wordt in principe gezamenlijk gegeten. 
Uitgangspunten zijn het tegengaan van verloede-
ring en eenzaamheid door middel van het bieden 
van psychosociale diensten. De opvang is gericht op 
permanent verblijf en niet op doorstroom. Men wil 
voor zover men een uitgesproken beleid voert, soepel 
en laagdrempelig zijn. 

Methodiek:      Er wordt niet volgens een bepaalde methodiek ge-
werkt.

3. D e  Kaj u it  -  Rotter dam
Type opvang:      Specifi eke opvang oudere dak- en thuislozen
Typering:       Rehabilitatie en Stabilisatie
Doelgroep:      Dak- en thuislozen van 50 jaar en ouder.
Capaciteit:      25 personen per dagdeel
Ambulant/Residentieel:  Ambulant
Indicatie(s):      Bij De Kajuit komen voornamelijk verslaafden, het-

zij met een alcoholverslaving dan wel met een gok-
verslaving.

Contra-indicaties:    Drugsverslaving.
Korte beschrijving:   In De Kajuit worden elke dag oudere dak- en thuis-

lozen opgevangen. Er is ieder dagdeel plaats voor 
25 mensen maar meestal komen er wel 50. Bij De 
Kajuit krijgen ze koffi e/thee en brood. Driemaal per 
week krijgen ze een warme maaltijd, de andere vier 
dagen is er soep. Regelmatig is er een maatschap-
pelijk werker aanwezig en ook een verpleegkundige. 
Sinds een paar jaar vindt er naast opvang ook hulp-
verlening plaats.

5840_Rimpels_BW.indd   825840_Rimpels_BW.indd   82 1-3-2007   10:23:591-3-2007   10:23:59



Methodiek:      Er wordt niet volgens een bepaalde methodiek ge-
werkt. Wel wordt er, nu men ook meer aan hulpver-
lening kan doen, gewerkt aan het verkrijgen van het 
vertrouwen van de mensen die dagelijks bij De Ka-
juit komen. En vanuit dit vertrouwen wordt getracht 
de mensen te begeleiden bijvoorbeeld bij hun fi nan-
ciële problemen of hun verslaving.

4. D e  B ru g  -  Rotter dam 
Type opvang:     Specifi eke opvang oudere dak- en thuislozen
Typering:      Rehabilitatie en Stabilisatie
Doelgroep:      Dak- en thuislozen van 50 jaar en ouder. Veelal de-

zelfde mensen als die overdag gebruik maken van de 
dagopvang van De Kajuit.

Capaciteit:      30 personen
Ambulant/Residentieel:  Ambulant
Indicatie(s):      Bij De Brug komen voornamelijk verslaafden, hetzij 

met een alcoholverslaving dan wel met een gokver-
slaving.

Contra-indicaties:    Drugsverslaving
Korte beschrijving:   Nachtopvang van het Leger des Heils voor oudere 

(50-plus) dakloze mannen en vrouwen met de moge-
lijkheid tot het afnemen van bepaalde diensten zoals 
douchen en kleding wassen. Het aantal nachten dat 
men kan blijven, is onbeperkt. De kosten zijn € 3,50 
en de aanmelding gebeurt via De Kajuit. Voorrang 
voor personen die de nacht ervoor ook bij De Brug 
hebben geslapen.

Methodiek:      Geen

5. Sen i o r en pa n d  -  Rotter dam
Type opvang:      Specifi eke opvang oudere dak- en thuislozen
Typering:       Stabilisatie
Doelgroep:       Oudere drugsverslaafden
Capaciteit:       Zeven personen
Ambulant/Residentieel:   Residentieel
Indicatie(s):      Verslaafd, ouder dan 55 jaar, psychiatrische proble-

matiek (hanteerbaar) en somatische problematiek 
(hanteerbaar)

Contra-indicaties:    Ernstige psychiatrische problematiek en/of ernstige 
somatische problematiek

Korte beschrijving:   Cliënten hebben een eigen kamertje in een aparte 
vleugel van een gewoon bejaardenhuis waar ze huur 
voor betalen. In het pand wonen vier mannen en drie 
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84 R i m pels  i n  d e  o pvan g

vrouwen. Ze gebruiken allemaal nog steeds hard-
drugs. Cliënten mogen op hun kamer wel gebruiken, 
maar er mag niet gedeald worden. De cliënten bren-
gen de meeste tijd in het pand door, op hun kamer of 
lopend door de gang. Spil in hun dagelijks leven is 
de vaste hulpverlener die ze - naast eten en drinken 
- voorziet van medicijnen en hun wekelijkse geld om 
drugs te kopen. Contact met familie is sporadisch, 
slechts af en toe komt een zoon of dochter op bezoek. 
Het Seniorenpand is geen afkickcentrum, maar be-
doeld om junks met een levenslange verslaving een 
rustige oude dag te bezorgen. De komst van het pro-
ject leverde veel onrust op bij de buurtbewoners. Door 
het aangaan van de dialoog en nadrukkelijk contact 
te zoeken met de bewoners is er draagvlak ontstaan. 
Enkele resultaten van het project dat sinds 1999 
loopt zijn: De bewoners van het pand zijn tevreden, 
het drugsgebruik is afgenomen, er is op geen enkel 
moment overlast gemeld en van de oorspronkelijke 
zeven bewoners heeft er één het project verlaten. 

Methodiek:       Geen vaste methodieken. Aan de hand van een indi-
vidueel behandelingsplan leert een cliënt huishou-
delijke vaardigheden, wordt de cliënt sociaal geac-
tiveerd, wordt onderzocht of de cliënt een vorm van 
(vrijwilligers) werk op zich kan nemen. Iedere cliënt 
heeft een mentor en er vinden leefgroepgesprekken 
plaats.

6. Wi lliam  B o oth h u is  -  Aan leu nwo n i n g en  -  Rotter dam 
Type opvang:      Specifi eke opvang oudere dak- en thuislozen vanaf 

50 jaar
Typering:       Rehabilitatie en Stabilisatie
Doelgroep:       Zelfredzame, thuisloze mannen en vrouwen van 50 

jaar en ouder. Deze bewoners zijn niet in staat om 
volledig zelfstandig te wonen, maar uitstekend in 
staat om in een aanleunwoning met maximale pri-
vacy te functioneren. Daardoor behoeven ze geen in-
tensieve zorg en begeleiding. 

Capaciteit:      20 personen
Ambulant/Residentieel:  Begeleid wonen
Indicatie(s):      Zelfredzaamheid en 50-plus 
Contra-indicaties:    Intensieve zorg- c.q. begeleidingbehoefte
Korte beschrijving:   De cliënten hebben de beschikking over een eigen 

kamer en per twee kamers heeft men de beschik-
king over douche, toilet en een kleine keuken met 
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kookplaat. Daarnaast kan men gebruik maken van 
de gezamenlijke huiskamer. De gebruikers van de 
aanleunwoningen huren de kamers of units van het 
Leger des Heils middels een huur- en begeleidings-
overeenkomst. Aanleiding voor de voorziening was 
de constatering dat er een aanzienlijke groep oudere 
dak- en thuislozen bestaat die vaak langdurig ge-
bruik maakt van opvangvoorzieningen. Hiermee oe-
fenen ze druk uit op zowel de capaciteit van de voor-
ziening als het begeleidend en verzorgend personeel. 
Er is daarom bewust gekozen voor het creëren van 
aanleunwoningen om deze lacune in het aanbod voor 
specifi ek oudere dak- en thuislozen te dichten.

Methodiek:      Door middel van een aantal uren woonbegeleiding 
per week zijn de ouderen in staat om min of meer 
zelfstandig te wonen. De bewoners van de aanleun-
woningen maken de eigen woon/slaapkamer schoon 
en maken volgens een corveelijst de algemene ruim-
ten schoon. De opvang is erop gericht om de moge-
lijkheden van de zelfredzaamheid van de bewoners 
te optimaliseren ten einde de bewoners naar een nog 
grotere zelfstandigheid te bewegen. Er worden dan 
ook geen individuele behandel- of zorgplannen op-
gesteld. Het aantal uren aan begeleiding en onder-
steuning dat er is, wordt verzorgd door het Leger des 
Heils. Daarnaast kunnen de bewoners al dan niet 
tegen betaling gebruik maken van de volgende fa-
ciliteiten: kleding wassen, maaltijdvoorziening, bud-
gettering en recreatie. 

7. Math en esser laan 312  -  Rotter dam
Type opvang:     Specifi eke opvang oudere dak- en thuislozen
Typering:      Stabilisatie
Doelgroep:       Oudere dak- en thuislozen vanaf 45 jaar
Capaciteit:       12 personen
Ambulant/Residentieel:  Residentieel
Indicatie(s):      Dak- en thuisloos, 45 jaar en ouder, psychiatrische 

achtergrond, zorgbehoeftig
Contra-indicaties:    Verpleeghuisproblematiek, ernstige verslavingspro-

blematiek en/of agressief gedrag.
Korte beschrijving:    Elke bewoner heeft zijn eigen kamer welke verdeeld 

zijn over drie verdiepingen met op elke verdieping 
toilet en douche. Op de begane grond bevinden zich 
een gemeenschappelijke keuken en woonkamer. 
Daarnaast is er een grote achtertuin bij het pand. De 
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8 6 R i m pels  i n  d e  o pvan g

bewonersgroep betreft mensen die vaak jarenlang ge-
zworven hebben, maar dit leven fysiek en geestelijk 
niet meer aankunnen. Als gevolg van hun ongezonde 
leefstijl en leeftijdgerelateerde problematiek hebben 
ze behoefte aan een langdurig verblijf in een voorzie-
ning waar voldoende begeleiding en zorg aanwezig 
is. Stichting Humanitas Thuiszorg, de Maatschap-
pelijke Dienstverlening Rotterdam en Bavo-RNO 
Groep hebben met de voorziening ‘Mathenesserlaan 
312’ een dergelijke voorziening gerealiseerd. 

Methodiek:       Er wordt geen vaste methodiek toegepast. Wel zijn 
er een aantal vaste zorg- en begeleidingsdiensten. Er 
is 24 uur per dag toezicht. Afhankelijk van de be-
hoefte van de bewoner én het indicatiebesluit kan 
de bewoner gebruik maken van het aanbod de thuis-
zorg van Humanitas bestaande uit: huishoudelijke 
verzorging, persoonlijke verzorging, wijkverpleging, 
ondersteunende en activerende begeleiding. Daar-
naast bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van 
de diensten van de Bavo-RNO Groep zoals casema-
nagement, rehabilitatie- en maatschappelijk werk, 
huisartsconsult en psychiatrische hulp. 

8. Zo rg o pvan g g eb o uw  d e  Ter p  -  Leeuwar d en
Type opvang:      Specifi eke opvang oudere dak- en thuislozen
Typering:       Rehabilitatie en Stabilisatie
Doelgroep:      (Oudere) mensen zonder thuis, met een AWBZ-indi-

catie, die zich niet kunnen handhaven in een regu-
liere ouderenvoorziening

Capaciteit:       50 plaatsen
Ambulant/Residentieel:  Residentieel
Indicatie(s):      Gemarginaliseerd (woon)gedrag met een (psychoso-

ciale) zorgbehoefte
Contra-indicaties:    Geen, behalve ‘ernstige dementie’ (met name desori-

entatie van plaats, tijd en persoon)
Korte beschrijving:    Iedere bewoner heeft een eigen kamer. Daarnaast 

is er een recreatieruimte waar een groep bewoners 
gezamenlijke maaltijden gebruikt en waar dagbeste-
ding plaatsvindt. De verzorging en verpleging kun-
nen tijdelijk danwel permanent zijn.

Methodiek:       Bewoners worden begeleid door een persoonlijk be-
geleider, die met de bewoner een plan maakt waarin 
staat welke zorg en mogelijk verpleging nodig is en 
welke begeleiding bij sociale problemen (bijvoorbeeld 
eenzaamheid) en problematiek rond schulden of ver-
slaving wordt gegeven.
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9. Traverse  A fd eli n g  Maatzo rg  -  Ti lb u rg
Type opvang:      Specifi eke opvang oudere dak- en thuislozen
Typering:       Stabilisatie
Doelgroep:       Ouderen die meer zorg behoeven, maar nog niet 

‘klaar’ zijn voor een verzorghuis. Veel Korsakovpa-
tiënten. 

Capaciteit:       18 personen
Ambulant/Residentieel:   Residentieel
Indicatie(s):      Ouderen met multi-problematiek 
Contra-indicaties:    Geen expliciete en harde contra-indicaties, maar 

men wil er voor waken een verpleeghuis te worden. 
Bij voorkeur neemt men dus geen mensen die speci-
fi eke verpleging nodig hebben. 

Korte beschrijving:    Afdeling Maatzorg maakt onderdeel uit van een gro-
ter paviljoen waar in totaal 120 dak- en thuislozen 
verblijven. Alle bewoners hebben een eigen kamer. 
Gezamenlijke woonkamer en sanitair. Bewoners 
kunnen er enige verpleging krijgen, maar als de 
zorgbehoefte te groot wordt, dienen ze doorgeplaatst 
te worden naar bijvoorbeeld een regulier verzor-
gingstehuis. Aanleiding voor het oprichten van de 
Maatzorgafdeling was het feit dat voor de problema-
tiek van huidige bewoners zoals verslaving contra-
indicaties bestaan bij reguliere verzorgingshuizen 
en er voor deze groep geen adequaat woonaanbod 
bleek. Om continuïteit en kwaliteit in de verzorging 
te kunnen waarborgen, is voor de Maatzorgzorgafde-
ling een samenwerkingsverband aangegaan met het 
woonzorgcentrum Conventus. Zodoende kan men 
met hun kennis en deskundigheid op het gebied van 
ouderenverzorging beantwoorden aan de toenemen-
de zorgvraag van vooral oudere cliënten. Bovendien 
biedt de samenwerking de mogelijkheid om gebruik 
te maken van de diensten binnen het verzorgingste-
huis zoals de diëtiste, fysiotherapeut en ergothera-
peut. Hoewel men naar uitstroom naar de reguliere 
ouderenzorg streeft, blijkt het verblijf op de afdeling 
Maatzorg vaak langdurig van aard. Er is geen vast 
dagbestedingprogramma, maar er worden soms wel 
activiteiten georganiseerd zoals een wandeling in 
het park. De meeste bewoners zijn vaak ook tot niet 
meer dan dit soort activiteiten in staat. Wel wordt er 
gezamenlijk gegeten.

Methodiek:       Het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen 
(SRH): een wens-, vraag-en behoeftegerichte vorm 
van werken, waarbij vanuit een basis van presentie 
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8 8 R i m pels  i n  d e  o pvan g

aan de ene kant interventies plaatsvinden die het 
individu ondersteunen bij zijn (gewenste) kwaliteit 
van leven, en aan de andere kant interventies die ge-
richt zijn op de kwaliteit van de omgeving.

1 0. H ostel  Ma li eh o f  -  Utr echt 
Type opvang:      Specifi eke opvang oudere dak- en thuislozen
Typering:       Stabilisatie
Doelgroep:       Verslaafde dak- en thuisloze mannen en vrouwen 

vanaf 18 jaar. Specifi eke doelgroepen: aan harddrugs 
verslaafde dak- en thuislozen, oudere verslaafden 
met mogelijk een lichte verzorgingsbehoefte.

Capaciteit:       28 plaatsen. In de tuin van het hostel ligt het ‘tuin-
huis’, dat speciaal is ingericht voor de opvang van 
‘oudere’ verslaafden. Er is plaats voor zes ouderen.

Ambulant/Residentieel:   Residentieel
Indicatie(s):      Verslaafd zijn, in Utrecht wonen, dakloos zijn of drei-

gen te worden en een indicatiestelling van het CIZ 
hebben.

Contra-indicaties:    Ernstig agressief gedrag en actueel psychotisch ge-
drag.

Korte beschrijving:    Alle bewoners hebben een eigen kamer in een rela-
tief grootschalige woonvorm waar het gebruik van 
drugs in de daartoe bestemde ruimtes is toegestaan. 
Woonbegeleiding volgens een begeleidingsplan. De 
begeleiding is merendeel individueel en een klein 
deel leefgroepgericht. De hulp omvat: groepsbegelei-
ding, inrichtingswerk, sociaal-pedagogische hulp en 
verpleging (7x24 uur). De begeleiding is niet gericht 
op abstinentie. Geen maximale verblijfsduur.

Methodiek:       Men werkt systeemgericht en op basis van zelfhulp. 
Er is sprake van ketensamenwerking met andere 
zorginstellingen.

11. Clusterwo n en  -  Amster dam
Type opvang:      Specifi eke opvang oudere dak- en thuislozen
Typering:       Stabilisatie
Doelgroep:       Verslaafde dak- en thuisloze mannen en vrouwen 

vanaf 18 jaar. Specifi eke doelgroepen: Oudere dak- 
en thuislozen die vaak extra zorg behoeven.

Capaciteit:       25 personen
Ambulant/Residentieel:   Residentieel
Indicatie(s):      Dak- en thuisloos, ouder dan 50 jaar
Contra-indicaties:    (hard)Drugsverslaving
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Korte beschrijving:    Een residentiële 24- uurvoorziening opgericht door 
het Leger des Heils waar oudere bewoners met zorg 
en begeleiding van de verpleegarts van het verzorg-
huis ‘Flevohuis’ en de GGZ langdurig kunnen ver-
blijven.

Methodiek:       Er is geen specifi eke methodiek. De instelling is niet 
gericht op doorstroom, maar biedt de mensen die 
vaak een zwaar en zwervend bestaan achter de rug 
hebben een onderkomen en de zorg die ze nodig heb-
ben.

12. Arcu r is  -  N ij m eg en
Type opvang:      Specifi eke opvang oudere dak- en thuislozen
Typering:       Stabilisatie
Doelgroep:       Thuisloze mannen en vrouwen, die door (ernstig) li-

chamelijke en/of psychische beperkingen niet meer 
in staat zijn om voor zichzelf te zorgen.

Capaciteit:       25 personen
Ambulant/Residentieel:   Residentieel
Indicatie(s):      Verpleeghuisindicatie 
Contra-indicaties:    Ernstige psychiatrische problematiek
Korte beschrijving:     Stichting De Hostert, onderdeel van Arcuris, is een 

verzorging- en verpleeghuis dat huisvesting en zorg 
biedt aan ouderen in de regio Maas en Waal. De spe-
ciale 24-uurs verpleegvoorziening van stichting De 
Hostert bevindt zich in het multifunctionele gebouw 
van Arcuris. Op deze afdeling is 7 maal 24 uur ver-
zorging met verpleegkundige taken aanwezig. De 
afdeling bestaat uit zeven eenpersoons- en negen 
tweepersoonskamers. Daarnaast is er een gemeen-
schappelijke woon- en eetkamer.

Methodiek:       Elke cliënt heeft een Eerst Verantwoordelijke Verzor-
gende (EVV’er) en er wordt gewerkt aan de hand van 
een individueel zorgplan. Een keer in de twee weken 
vindt er multidisciplinair overleg plaats. Hieraan 
nemen deel: de EVV’ers, de verpleeghuisarts, ver-
pleegkundige, fysiotherapeut, activiteitenbegeleider 
en het hoofd Zorg. Daarnaast is er een (re)creatief 
activiteitenaanbod aanwezig (‘t Hobbyhuuske). De 
activiteiten worden afgestemd op de individuele 
zorgplannen.
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B ij lag e 4

M eth o d en  vo o r  o mva n gschatti n g en

Capture-recapture (vangst-hervangst)methode
Vangst-hervangstmethoden zijn manieren om steekproefonderzoek te doen zon-
der steekproefkader. Steekproefelementen worden letterlijk ‘gevangen’, maar 
ook weer losgelaten. Door verschillende steekproeven te trekken en te bepalen 
hoeveel elementen in meer dan één steekproef voorkomen, kan een schatting 
worden gemaakt van de omvang van de populatie waaruit de steekproeven zijn 
getrokken. De naamgeving voor deze methode komt oorspronkelijk uit de bio-
logie waar deze methode wordt gebruikt bij het schatten van populatiegroottes 
van dierensoorten. Hierbij wordt gepoogd de dieren herhaaldelijk te vangen. In 
de biologie is het gebruikelijk om de steekproeven op verschillende momenten in 
de tijd te trekken. Letterlijk worden dieren gevangen en later weer hervangen. 
Maar het is ook denkbaar dat twee vangers onafhankelijk van elkaar dieren 
vangen en op die manier tot steekproeven komen die min of meer gelijktijdig tot 
stand zijn gekomen. Deze metafoor is gewoonlijk van toepassing in de epidemi-
ologie en bij de overheidsstatistieken. Men maakt dan gebruik van bestaande 
registraties waarin mensen zijn ‘gevangen’. Na koppeling kunnen de aantallen 
personen worden bepaald die, al dan niet gelijktijdig, in de registraties voorko-
men. Onder bepaalde veronderstellingen kan dan het aantal personen worden 
geschat dat in geen van de gekoppelde registraties voorkomt. Samen leveren de 
gekoppelde en de niet-voorkomende personen de schatting van de omvang van 
de populatie op (Sikkel et al., 2006).

Delphimethode
Het schatten van verborgen populaties brengt complexe (statistische) afwegin-
gen met zich mee. Daarom bestaat er ook een methode die gebaseerd is op het 
combineren van inschattingen van deskundigen. De basisprocedures van de 
Delphimethode zijn de volgende:
• er wordt een panel van deskundigen samengesteld die ieder een eigen kijk 

hebben op het probleemgebied;
• de deskundigen komen niet direct met elkaar in contact. Ze nemen kennis 

van elkaars inbreng via een moderator die de input anoniem distribueert;
• de deskundigen geven de eerste ronde hun mening over een bepaald pro-

bleemgebied, in dit geval de omvang van een verborgen populatie;
• in de tweede ronde worden ze met elkaars mening geconfronteerd. Ze stellen 

hun mening bij en/of motiveren hun mening in de tweede ronde;
• deze procedures wordt in volgende rondes herhaald, idealiter tot de meningen 

convergeren (en er dus één gezamenlijke schatting van de omvang van de 
populatie is) of anders tot de meningen niet meer veranderen.
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De methode is bedoeld om de gezamenlijke kennis van de deskundigen te benut-
ten, zonder last te hebben van de problemen die in persoonlijke discussies een rol 
kunnen spelen, zoals confl icten en het domineren van de meest verbaal vaardige 
personen (Sikkel et al., 2006).

5840_Rimpels_BW.indd   925840_Rimpels_BW.indd   92 1-3-2007   10:24:001-3-2007   10:24:00



5840_Rimpels_BW.indd   935840_Rimpels_BW.indd   93 1-3-2007   10:24:001-3-2007   10:24:00



Co lo fo n

Rimpels in de opvang
Een verkennende studie naar de opvang voor oude dak- en thuislozen
Jos Kuppens, Nicole Arts & Henk Ferwerda
Advies- en Onderzoeksgroep Beke

ISBN 978 90 6665 840 0
NUR 740

Foto omslag en illustraties
Marcel Grotens

Vormgeving
Marc Horvat, Uitgeverij SWP

Uitgever
Paul Roosenstein

Voor informatie over overige uitgaven van Uitgeverij SWP: 
Postbus 257, 1000 AG  Amsterdam
Telefoon: (020) 330 72 00
Fax: (020) 330 80 40
E-mail: swp@swpbook.com
Internet: www.swpbook.com 

5840_Rimpels_BW.indd   945840_Rimpels_BW.indd   94 1-3-2007   10:24:001-3-2007   10:24:00



5840_Rimpels_BW.indd   955840_Rimpels_BW.indd   95 1-3-2007   10:24:001-3-2007   10:24:00



5840_Rimpels_BW.indd   965840_Rimpels_BW.indd   96 1-3-2007   10:24:001-3-2007   10:24:00



Met de toenemende vergrijzing in Nederland en de voorzieningen die 
daarvoor nodig zijn, groeit ook de zorg voor de groep almaar ouder wor-
dende dak- en thuislozen. Het is de vraag of de huidige voorzieningen van 
de maatschappelijke opvang voldoende zijn ingespeeld op deze specifi eke 
groep, ook wel opvangouderen genoemd, die regelmatig aan alcohol of 
drugs verslaafd is. Voldoen de reguliere opvangmogelijkheden (dag- en 
nachtopvang, maar ook verpleeghuizen) of zijn er extra voorzieningen no-
dig voor deze groep? En wie is eigenlijk verantwoordelijk voor de opvang 
van deze mensen als zij zorgafhankelijk zijn? Het beantwoorden van deze 
vragen loopt zowel langs de lijn van eventuele overlast die opvangouderen 
veroorzaken als de specifi eke zorg die deze groep nodig heeft.

Rimpels in de opvang geeft deels antwoord op deze vragen. Daarvoor wordt 
de problematiek rond opvangouderen in een breder (inter)nationaal kader 
geplaatst. Verder vormt een kenschetsing van de kennis over het fenomeen 
bij provincies, centrumgemeenten en zorg- en opvanginstellingen onder-
deel van dit onderzoek. Uiteindelijk mondt dit alles uit in een inventarisatie 
van opvangvoorzieningen die specifi ek zijn ingericht voor opvangouderen.

Uit de inventarisatie blijkt dat de opvangsituatie van opvangouderen volop 
in ontwikkeling is. Inzicht hierin kan van belang zijn voor zowel beleidsme-
dewerkers van provincies en gemeenten als medewerkers van opvang- en 
zorginstellingen, maar bijvoorbeeld ook voor omwonende burgers die te 
maken krijgen met een opvanginstelling voor opvangouderen. Het onder-
zoek legt lacunes bloot die bij de opvang voor deze doelgroep overwon-
nen dienen te worden. Uiteindelijk biedt Rimpels in de opvang een eerste 
leidraad voor die personen en instanties die een handreiking zoeken voor 
de opvang van opvangouderen.
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