
 

1/167 

 

Sociale impactmeting: Een evaluatieonderzoek naar werkzame 

principes van woonbegeleidingsdiensten in Antwerpen 

 

  

Rapport 

 

Wonen 

Een evaluatieonderzoek naar werkzame principes van woonbegeleidingsdiensten in 
Antwerpen 

  

  

Datum 1 maart 2021 

Van  Elien Mathys (UA), Aaron Van Steenlandt (KdG), Peter Raeymaeckers (UA), Kristel 
Driessens (KdG) 

Betreft Impactevaluatie Wonen 

  



 

2/167 

Inhoudsopgave 

 

1. Introductie ........................................................................................................................... 4 

2. Evaluatie vanuit een breed perspectief op EBP ................................................................. 5 

2.1 Evidence-Based Practice: wat en waarom belangrijk? .................................................... 5 

2.2 Theorie-gestuurde evaluatie op maat van de interventie ................................................. 7 

3. Plan van aanpak ................................................................................................................. 9 

3.1 Caseselectie ..................................................................................................................... 9 

3.2 Dataverzameling ............................................................................................................... 9 

3.3 Data-analyse ................................................................................................................... 11 

3.4 Rapportage ..................................................................................................................... 11 

4. Leeswijzer ......................................................................................................................... 12 

5. Casestudie: woonbegeleiding .......................................................................................... 13 

5.1 Ambulante woonbegeleiding van CAW Antwerpen ........................................................ 13 

5.2 De complexe woonbegeleiding van Alert ....................................................................... 49 

5.3 Begeleid en Beschermd Wonen ..................................................................................... 94 

5.4 Wonen met kansen ....................................................................................................... 116 

6. Algemeen besluit ............................................................................................................ 133 

6.1 Generalistisch werken vanuit een integrale kijk op de cliëntsituatie............................. 134 

6.2 Vanuit nabijheid verbinding maken met de cliënt ......................................................... 135 

6.3 Ter beschikking stellen van een woonst ....................................................................... 138 

6.4 Netwerkversterkend werken rond het informele netwerk van de cliënt ........................ 138 

6.5 Netwerken en samenwerken met diverse organisaties ................................................ 139 

6.6 Doelgericht werken aan diverse levensdomeinen ........................................................ 141 

6.7 De zelfredzaamheidmatrix als screenings- en monitoringsinstrument ......................... 141 

6.8 Reflectie: de aanwezigheid van werkzame principes in de woonbegeleidingen .......... 142 

6.9 Transversaal impactmodel: werkzame principes ‘woonbegeleiding’ ............................ 144 

7. Aanbevelingen voor een impactgedreven woonbegeleiding .......................................... 146 

7.1 Aanbevelingen op niveau van de basishouding van de woonbegeleider ..................... 146 

7.2 Aanbevelingen op niveau van de woonbegeleidingsdiensten ...................................... 148 

7.3 Aanbevelingen op niveau van het netwerk ................................................................... 150 

7.4 Aanbevelingen op niveau van het beleid ...................................................................... 152 

8. Bijlage ............................................................................................................................. 153 



 

3/167 

8.1 Documenten CAIMeR ambulante woonbegeleiding CAW Antwerpen ......................... 153 

8.2 Documenten CAIMeR complexe woonbegeleiding Alert .............................................. 153 

8.3 Documenten CAIMeR Beschermd en Begeleid Wonen ............................................... 153 

8.4 Documenten CAIMeR Wonen met Kansen .................................................................. 154 

8.5 Overzicht impactgedreven woonbegeleidingstrajecten ................................................ 155 

8.6 Aanzet denkoefening indicatoren om impact te meten ................................................ 158 

9. Bibliografie ...................................................................................................................... 163 

 

 

 

  



 

4/167 

1. Introductie 

Huisvesting wordt vaak beschouwd als de ‘wankele pilaar’ van de welvaartsstaat. In heel wat 

analyses over de welvaartsstaat wordt de huisvestingsproblematiek vaak vergeten, terwijl 

huisvesting als een wezenlijk onderdeel dienen te beschouwen van een menswaardig bestaan 

(Nussbaum, 2011). Toegang tot kwaliteitsvolle huisvesting is immers een grondrecht dat voor 

elke burger dient gerealiseerd te worden. In België en Vlaanderen wordt, vanuit een historisch 

gegroeid patroon, hoofdzakelijk ingezet op eigendomsverwerving (De Decker & Dewilde, 2010). 

Dit weerspiegelt zich in de cijfers: uit de Woonsurvey 2018 blijkt dat 71,6% van de Vlamingen 

eigenaar is. 19,3% is huurder op de private markt, 7,3% is huurder op de sociale markt en 1,7% 

woont gratis (Heylen & Vanderstraeten, 2019). In de literatuur wordt vaak gesproken over de 

‘woonladder’. Bovenaan bevinden zich de eigenaars, daarna komen de private huurders, de 

sociale huurders en de dak- en thuislozen. Hoe lager op de woonladder, hoe kwetsbaarder het 

profiel en hoe meer problemen er samenhangen met een minder kwaliteitsvolle woning. 

Daarnaast blijkt ook uit onderzoek dat mensen onderaan de woonladder worstelen met diverse 

problemen op een velerlei aan levensdomeinen. 

Eigenaarschap hangt sterk samen met socio-economische kenmerken: het aandeel eigenaars 

ligt hoger in de hogere inkomensgroepen, terwijl in de private huur de lagere inkomensgroepen 

zijn oververtegenwoordigd. Eigenaars zijn vaker ouder en tewerkgesteld en kennen een groter 

aandeel koppels (al dan niet met kinderen). In de sociale huisvestingsmarkt hebben de 

bewoners het zwakste sociaaleconomisch profiel. Hierbij gaat het vaker om werklozen, zieken 

of arbeidsongeschikten en alleenstaanden (Heylen & Vanderstraeten, 2019). Wie geen woning 

kan (of wil) kopen, is aangewezen op de private huurmarkt. Daar zijn de woningen doorgaans 

van minder goede kwaliteit (Ceulemans & Verbeeck, 2015; Heylen & Vanderstraeten, 2019; 

Vanderstraeten & Ryckewaert, 2015). Bovendien zijn de huurprijzen voor veel gezinnen een 

grote hap uit het gezinsbudget: in 2018 gaf 21% van de Vlamingen meer dan 30% van het 

besteedbaar inkomen uit aan (bruto) woonuitgaven. Bij private huurders is dat aandeel (52%) 

veel groter dan bij eigenaars met hypotheek (27%). In Vlaanderen nam het 

betaalbaarheidsprobleem voor private huurders tussen 2005 en 2013 toe, maar tussen 2013 

en 2018 is er sprake van een status quo (Heylen & Vanderstraeten, 2019).  

Vooral voor gezinnen met een laag inkomen zorgen betaalbaarheidsproblemen ervoor dat het 

risico op uithuiszetting en dakloosheid verhoogt (Fenelon et al., 2017). Zowel bij OCMW’s als 

CAW’s behoren mensen met woonproblemen tot de top drie van de aanmeldingsproblemen. 

Deze woonproblemen kunnen veroorzaakt worden door een reeks aan factoren, waaronder 

betaalbaarheid van de woning, familieconflicten, huiselijk geweld, discriminatie, handicap, een 

gebrek aan woonvaardigheden, psychische of medische problemen (Lescrauwaet, 2019; 

Lescrauwaet & Van Menxel, 2011; Tually, Beer, & McLoughlin, 2011). 

Woonbegeleidingsdiensten vervullen hier een cruciale rol, omdat zij een antwoord kunnen 

bieden op deze noden en vragen. Zo staan woonbegeleidingsdiensten in voor het mee helpen 

zoeken naar een woning, het geven van informatie en advies, het bieden van hulp bij 

administratie en financiële problemen, het aanleren van woonvaardigheden, woonbemiddeling 

en werken aan het netwerk van cliënten (Van Geyt, 2010). Woonbegeleiding biedt mensen 

onderdak en veiligheid en kan ook de levensstandaard, gezondheid en welzijn en deelname 

aan de samenleving verbeteren (Tually et al., 2011).  
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Ondanks het vermeende belang van huisvesting als factor die het welzijn van mensen 

beïnvloedt, zijn de effecten en werkzame principes van dergelijke woonbegeleidingstrajecten 

die streven naar het voorkomen van thuisloosheid en het verhogen van het welzijn van mensen, 

onderbelicht. Dit wordt ook door de stad Antwerpen erkend. Zo heeft de stad Antwerpen in 2018 

een onderzoek verricht naar de woonbegeleidingsnoden in sociale huisvesting. Daaruit blijkt 

dat woonbegeleiding een belangrijk instrument is ter preventie van en in de strijd tegen dak- en 

thuisloosheid, maar dat de nood aan woonbegeleiding dubbel zo hoog ligt in vergelijking met 

het bestaande aanbod in Antwerpen. Omwille van deze reden wil de stad Antwerpen een 

wetenschappelijk onderzoek voeren naar de woonbegeleidingsnoden in de stad Antwerpen, 

waarbij er nauwkeuriger wordt ingegaan op het thema ‘woonbegeleiding’ (Stad Antwerpen, 

2019). In opdracht van de stuurgroep ‘Project Impactmeting’ van de stad Antwerpen, zijn we 

vanuit Universiteit Antwerpen, Karel de Grote Hogeschool en AP aan de slag gegaan met dit 

thema. Het onderzoek heeft als doel een antwoord te formuleren op volgende 

onderzoeksvragen: 

• Wat zijn de werkzame principes van de praktijk van woonbegeleiding in Antwerpen?  

• Op welke manier kan de impact van woonbegeleiding in Antwerpen zichtbaar worden 

gemaakt? 

In dit onderzoek gaan we met andere woorden dieper in op de werkzame principes van 

woonbegeleiding en op de vraag naar de impact van woonbegeleiding in de stad Antwerpen. 

Impact verwijst dan naar de positieve en negatieve veranderingen die de praktijk van 

woonbegeleiding verwezenlijkt door een interventie of een verzameling van interventies (Cools 

& Raeymaeckers, 2020). Onze bedoeling is om op het einde van het rapport enerzijds een 

overzicht van de werkzame principes weer te geven die verklaren waarom bepaalde 

interventies leiden tot bepaalde resultaten en dit voor een bepaalde doelgroep. Anderzijds 

bieden we een kader van waaruit een verdere denkoefening over indicatoren om impact te 

meten kan op gebaseerd worden.  

In wat volgt, gaan we dieper in op het belang van evaluatieonderzoek, de gehanteerde 

methodologie, de leeswijzer en bespreken we achtereenvolgens de vier cases die we in kader 

van dit onderzoek onder de loep hebben genomen.  

2. Evaluatie vanuit een breed perspectief op EBP 

In dit eerste deel vestigen we de aandacht op het debat de er heerst binnen de context van 

sociaal werk rond evidence-based practice. Daarbij belichten we onze eigen positie en gaan 

we dieper in op evaluatieonderzoek binnen sociaalwerkpraktijken. We sluiten dit onderdeel af 

met een beschrijving van een model dat Ebrahim (2019) heeft ontwikkeld om 

sociaalwerkpraktijken te evalueren en dit op maat van de interventies die deze organisaties 

kunnen ondernemen. Dit model heeft als leidraad gediend om het evaluatieonderzoek op af te 

stemmen.  

2.1 Evidence-Based Practice: wat en waarom belangrijk? 

Al enkele decennia wordt sociaal werk niet langer als vanzelfsprekend beschouwd, maar wordt 

het in toenemende mate uitgedaagd om de impact, effectiviteit en meerwaarde van de praktijk 

aan te tonen in meetbare resultaten (Mosley & Smith, 2018; Thyer & Kazi, 2004). Deze 

wetenschappelijke onderbouwing van sociaalwerkpraktijken betreft een debat omtrent de 
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kennisbasis van het sociaal werk. De idee dat goede praktijken tot stand komen door middel 

van wetenschappelijk onderbouwde kennis vanuit rigoureuze en effectieve methodieken kent 

in de huidige samenleving een steeds grotere weerklank (Webb, 2001). Deze 

wetenschappelijke onderbouwing van sociaal werk praktijken is een paradigmashift richting 

evidence-based practice (hierna: EBP) (Blom, 2009). De intrede van het EBP wordt daarbij 

gezien als een manier waarop de kennisbasis van het sociaal werk verruimd kan worden, dit 

zowel voor de praktijkinhoud als de concrete resultaten ervan (Morén & Blom, 2003). Cournoyer 

en Powers (2002) omschrijven EBP als professionele afwegingen en praktijken die zich laten 

leiden door twee principes. Enerzijds moeten praktijken gegrond zijn op eerdere bevindingen 

die empirisch aantonen dat bepaalde interventies zullen leiden tot voorspelbare, voordelige en 

effectieve resultaten. Anderzijds moeten cliëntsystemen individueel geëvalueerd worden om te 

kunnen bepalen in welke mate de voorspelde resultaten zijn bereikt omwille van een 

rechtstreeks gevolg van de ondernomen interventies. Cournoyer en Powers (2002) geven met 

andere woorden aan dat zowel wetenschappelijke kennis, als praktijkevaluaties en 

kennisopbouw omtrent de doeltreffendheid van interventies belangrijk zijn om te kunnen 

spreken over EBP. 

Wetenschap en praktijk kunnen zich echter op verschillende manieren tot elkaar verhouden. 

We maken hierbij een onderscheid tussen een enge en een brede invulling. De enge invulling 

vertrekt vanuit een strikt positivistische wetenschapsopvatting, gaat uit van de idee dat via 

wetenschappelijk onderzoek kennis verkregen moet worden over de effecten die sociale 

interventies teweegbrengen. Sociaal werkers worden binnen deze enge benadering 

gereduceerd tot uitvoerders van richtlijnen en protocollen afkomstig van wetenschappelijke 

kennis die binnen elke situatie de juiste oplossing bieden (Hermans, 2014). Het doel van deze 

benadering is om zoveel mogelijk de handelingen van sociaal werkers te standaardiseren. 

Echter krijgt deze enge opvatting vanuit het sociaal werk veel kritiek, omdat sociaal werk niet 

gereduceerd kan worden tot een cijfermatige verantwoording. Een brede opvatting van EBP 

streeft ernaar om de meerwaarde van sociale interventies in kaart te brengen en verder te kijken 

dan ‘wat werkt’. Deze benadering heeft aandacht voor de interactie tussen interventies en de 

context waarin de interventies plaatsvinden (Hermans, 2014). Deze brede opvatting erkent de 

complexiteit van het sociaal werk en van sociale interventies, alsook de beperkingen die 

verbonden zijn aan het onderzoek naar de effecten van het sociaal werk in de samenleving. 

Daarnaast wordt er ook gekeken naar de rol van achterliggende mechanismen die verklaren 

waarom interventies werken. Het is dan ook deze ruime benadering die we zullen hanteren voor 

dit evaluatieonderzoek, omdat hierdoor duidelijk wordt ‘wat werkt, voor wie, waarom en onder 

welke omstandigheden’ (White, 2009). Het gaat met andere woorden niet alleen om de 

effectiviteit van interventies, maar ook over hoe en waarom bepaalde interventies bepaalde 

effecten teweegbrengen binnen een bepaalde context volgens verschillende actoren en ten 

aanzien van een specifieke doelgroep (Astbury & Leeuw, 2010). 

Het verzamelen van informatie over de context of welke effecten interventies teweegbrengen is 

niet eenvoudig (Wartna, Vaandrager, Wagemakers, & Koelen, 2012). Om die reden wordt er 

aan evaluatieonderzoek gedaan. Een evaluatie onderzoekt en evalueert processen, resultaten 

en sociale effecten (Social Impact Navigator, 2017a). Het is het vermogen om te beoordelen 

wat er gebeurt met een interventie, waardoor een organisatie kan leren en zijn interventies 

bijsturen indien nodig. Het zorgt ervoor dat organisaties hun missies beter kunnen uitvoeren en 

beter kunnen voldoen aan de behoeften van cliënten (Baker & Bruner, 2012). Binnen dit 

onderzoek zal de focus liggen op een realist evaluation. Realist evaluation is een op theorie 
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gebaseerde benadering van evaluatie die kadert binnen het kritische realisme (Boost, 

Raeymaeckers, Hermans, & Elloukmani, 2020). Op basis van een realist evaluation brengen 

we mechanismen over hoe sociale programma’s werken in kaart en verklaren we waarom 

interventies werken, hoe ze werken, onder welke condities en voor wie. Dit alles in verschillende 

contexten en voor verschillende stakeholders (Astbury & Leeuw, 2010). Realist evaluation 

slaagt er dus in om onderzoekers te helpen in het generaliseren van bevindingen en het 

transfereren van de resultaten van een evaluatieonderzoek naar verschillende contexten. 

2.2 Theorie-gestuurde evaluatie op maat van de interventie 

Het beoordelen van resultaten van sociaalwerkpraktijken blijkt niet evident te zijn. Er is immers 

geen duidelijke maatstaf voor het succes van sociale interventies en deze interventies komen 

tot stand door middel van een samenspel van meerdere factoren waar organisaties geen 

volledige controle over hebben (Cools & Raeymaeckers, 2020). Wil men het effect van 

sociaalwerkpraktijken zichtbaar maken, dan moet er rekening gehouden worden met de 

complexiteit ervan. Het is dus belangrijk om de manier van evalueren af te stemmen op het type 

van interventies die sociaalwerkpraktijken ondernemen.  

De Amerikaans-Indische professor Alnoor Ebrahim (2019) werkte een model uit die oog heeft 

voor de complexiteit van sociaalwerkpraktijken. Daarbij geeft hij duidelijk aan dat er 

verschillende evaluatiemethodieken nodig zijn, naargelang de soort interventies die 

sociaalwerkpraktijken ondernemen. In dit evaluatieonderzoek zullen we elke case steeds 

situeren binnen dit model van Ebrahim. Dit model vormt immers de leidraad voor de manier 

waarop we de cases zullen evalueren en de impact van de woonbegeleiding in beeld zullen 

brengen. 

 

Bovenstaand figuur toont aan dat Ebrahim (2019) een onderscheid maakt tussen vier types van 

interventies volgens dewelke sociaalwerkpraktijken handelen: niche interventies, geïntegreerde 

interventies, ontplooiende interventies of ecosysteem interventies. Deze interventies bevinden 

zich op twee assen. De x-as geeft de mate van controle aan over de uitkomsten van de types 

van interventies, gaande van een lage controle over de uitkomsten, tot een hoge controle over 

de uitkomsten. Hierbij gaat men na in hoeverre een bepaalde actor of interventie invloed kan 

uitoefenen over meerdere relevante (f)actoren die bijdragen tot bepaalde (gewenste) 

uitkomsten. De y-as geeft de mate van onzekerheid weer over de oorzaak-gevolg relatie tussen 
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de interventie en de bekomen resultaten. Opnieuw gaande van een hoge mate van onzekerheid 

over de oorzaak-gevolg relatie tot een lage mate van onzekerheid over de oorzaak-gevolg 

relatie. Het gaat daarbij om de vraag ‘In welke mate weten we zeker dat een bepaalde praktijk 

ook effectief zal leiden tot een bepaalde (gewenste) uitkomst?’ (Cools & Raeymaeckers, 2020). 

Linksboven in het schema vinden we de niche interventies. Deze worden gekenmerkt door 

een lage onzekerheid over een oorzaak-gevolg relatie en een lage controle over de uitkomsten. 

Dit wil met andere woorden zeggen dat er een grote zekerheid bestaat over de mate waarin het 

handelen van sociaal werkers ervoor zorgt dat bepaalde uitkomsten op korte termijn (= outputs) 

bereikt worden, maar is er beperkte controle over de uitkomsten die gerealiseerd worden op 

lange termijn (= impact) (Ebrahim, 2019). Hier is het moeilijk om de impact van interventies 

zichtbaar te maken en te verantwoorden, maar outputs zouden wel gemeten kunnen worden 

door middel van gestandaardiseerde indicatoren. Daarbij is het niet alleen belangrijk om te 

kijken naar de directe outputs en de bereikte doelgroep, maar ook naar de ervaringen van 

sociaal werkers en contextfactoren (Cools & Raeymaeckers, 2020). 

Ten tweede spreekt Ebrahim (2019) over geïntegreerde interventies. Ook hier bestaat er een 

grote zekerheid over de oorzaak-gevolg relatie tussen ondernomen interventies van sociaal 

werkers en de uitkomsten op korte termijn. Daarenboven is er bij deze type van interventies 

ook meer controle over de uitkomsten op lange termijn. Het gaat hierbij om interventies die vaak 

georganiseerd worden op basis van een ketenaanpak. Door de aaneenschakeling van 

interventies probeert men een hoge mate van controle te bereiken over een proces waarin vele 

factoren een rol spelen. Door het interventieproces te standaardiseren ontstaat een betere 

coördinatie tussen de verschillende stappen in de ketenaanpak. Bij dit soort interventies kan 

men de impact meten door per ondernomen interventie te kijken naar het proces en de output 

(Cools & Raeymaeckers, 2020). 

Ontplooiende interventies zijn interventies waarbij er een grote onzekerheid is over het 

oorzakelijk verband tussen de ondernomen interventies en de output en over de impact van de 

interventies (Ebrahim, 2019). Het gaat hier om organisaties die weinig controle hebben over de 

uitkomsten van hun werk, maar die ook moeilijk het beste traject voor een cliënt op voorhand 

kunnen bepalen. Het gaat hier immers om interventies die werken met een grote diversiteit aan 

cliënten, waardoor het traject en de uitkomsten sterk afhankelijk zijn van de specifieke noden 

en verwachtingen van de cliënt. De impact van dit soort interventies kan het best gecapteerd 

worden in termen van ‘invloed’. Om invloed te kunnen uitoefenen is het als sociaal werker 

belangrijk om flexibel in te spelen op en om het traject en je positie bij te sturen naargelang de 

opportuniteiten die zich aandienen in een begeleidingstraject. Voor dit soort interventies is het 

belangrijk om de impact te meten aan de hand van werkzame principes in een veranderende 

context en wordt impact bereikt door te focussen op mijlpalen, eerder dan effectieve uitkomsten 

(Cools & Raeymaeckers, 2020). 

Tot slot heeft Ebrahim (2019) het over ecosysteem interventies. Dit zijn interventies waarbij 

diverse hulp- en dienstverleningsorganisaties interventies beter op elkaar proberen af te 

stemmen om op een nieuwe manier tot betere resultaten te komen in een complexe context. 

Men tracht hier dus de controle over uitkomsten te versterken door samen te werken en 

expertise samen te leggen. Om een vernieuwde structurele aanpak mogelijk te maken, moet er 

sprake zijn van een gedeeld waardenkader en moet er een diepgaande analyse gebeurd zijn 

van de context waarin men veranderingen tracht te verwezenlijken. Om de impact van 

dergelijke interventies te kunnen meten, is het belangrijk om een meetbaar einddoel te bepalen 
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waarbij uitkomsten op individueel en maatschappelijk niveau duidelijk weergegeven kunnen 

worden. Ook hier kan dit gebeuren aan de hand van werkzame principes (Cools & 

Raeymaeckers, 2020). 

In onze casestudie zullen we per case steeds een reflectie maken over de plaats van de 

woonbegeleidingsdiensten in het model van Ebrahim (2019) en zullen we dit staven aan de 

hand van inzichten uit de interviews die afgenomen werden per case. In volgend hoofdstuk 

lichten we de methode toe die we zullen toepassen om de casestudie vorm te geven. 

3. Plan van aanpak 

In dit onderdeel behandelen we de methode die we hebben toegepast om vanuit het perspectief 

van de coördinatoren, woonbegeleiders en cliënten van de verschillende 

woonbegeleidingsdiensten werkzame principes en kritische randvoorwaarden te identificeren. 

We bespreken achtereenvolgens de methode van caseselectie, dataverzameling, data-analyse 

en rapportage. 

3.1 Caseselectie 

Binnen dit evaluatieonderzoek focussen we ons op vier woonbegeleidingsdiensten binnen de 

stad Antwerpen: Beschermd en Begeleid Wonen, ambulante woonbegeleiding CAW 

Antwerpen, complexe woonbegeleiding Alert, Wonen met Kansen. Dit wil zeggen dat we niet 

alle woonbegeleidingsdiensten hebben bevraagd. De praktijken voor dit onderzoek zijn 

gekozen in samenspraak met de stuurgroep1 en de werkgroep2 van het project ‘Impactmeting’. 

Zo kozen we voor een onderscheid tussen eerder tijdelijke woonbegeleiding waar de focus ligt 

op het begeleiden van mensen naar een meer permanente woonsituatie (nl. Wonen met 

Kansen en Beschermd en Begeleid Wonen) en meer langdurige woonbegeleidingen waar de 

focus ligt op het aanleren van (woon)vaardigheden op verschillende levensdomeinen (nl. 

ambulante en complexe woonbegeleiding). 

3.2 Dataverzameling 

Om na te gaan wat er binnen deze woonbegeleidingen werkt, voor wie, waarom en onder welke 

omstandigheden, hebben we in de eerste fase van dit evaluatieonderzoek gebruik gemaakt van 

het CAIMeR-model om informatie te verzamelen en te structureren over de 

woonbegeleidingsdiensten. Dit door middel van verschillende documenten die ons aangereikt 

werden door de verschillende cases, zoals vergaderverslagen, jaarrapporten of handleidingen. 

Het CAIMeR-model stelt ons in staat om te onderbouwen op welke manieren de resultaten van 

de woonbegeleidingen voortkomen uit specifieke interventies en vorm krijgen binnen specifieke 

contexten. Het model biedt kapstokken om de praktijk te beschrijven aan de hand van context, 

actoren, interventies, mechanismen en resultaten (Blom & Morén, 2009). Dit heeft ervoor 

gezorgd dat we al een zeker inzicht verworven in de verschillende woonbegeleidingsdiensten 

en diende als basis om de vragenlijsten voor de diepte-interviews mee op te stellen.  

 

1 De stuurgroep bestaat uit leden van het Kabinet Sociale Zaken, de dienst Sociale Dienstverlening, de dienst Personeel 

en Organisatie en de dienst Maatschappelijke Veiligheid van de stad Antwerpen en de onderzoekers van de betrokken 

onderwijsinstellingen (Karel de Grote-Hogeschool, Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen en Universiteit Antwerpen). 
2 De werkgroep bestaat uit leden van het Kabinet Sociale Zaken en de dienst Sociale Dienstverlening van de stad 

Antwerpen, onderzoekers van de betrokken onderwijsinstellingen en professionals van de vier betrokken cases. 
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Zoals aangegeven, hebben we daarnaast diepte-interviews afgenomen bij cliënten, 

woonbegeleiders en coördinatoren om hun visie te capteren over wat men doet, welke 

resultaten ze beogen, welke resultaten ze realiseren en uit te leggen waarom bepaalde 

interventies onder bepaalde omstandigheden tot gewenste resultaten leiden. 

Evaluatieonderzoek naar sociaalwerkpraktijken vereist immers dat diegenen onderzocht 

worden ervaring hebben met de interventies om de effecten van de interventies adequaat te 

verklaren (Boost et al., 2020). Het is dus belangrijk om het perspectief van cliënten mee te 

nemen, omdat hun ervaringen en perspectieven kunnen helpen bij het verklaren van de 

resultaten van de interventies.  

De betrokkenheid van cliënten bij het evalueren van praktijken biedt dus belangrijke 

aanvullende en vaak complementaire informatie. Het perspectief van cliënten biedt de 

woonbegeleiders en beleidsmakers de mogelijkheid om woonbegeleidingstrajecten vorm te 

geven die het beste aansluiten bij de behoeften en noden van cliënten (Teater, 2011). Per case 

hadden we de intentie om diepte-interviews te organiseren met de betrokken coördinatoren, 5 

woonbegeleiders en 10 cliënten van de verschillende woonbegeleidingsdiensten. Omwille van 

de corona-pandemie zijn we er niet altijd in geslaagd om de nodige respondenten te 

interviewen. In onderstaande tabel geven we per case een overzicht van het aantal afgenomen 

diepte-interviews. 

 

Ambulante woonbegeleiding 1 beleidscoördinator 

2 wijkteamcoördinatoren 

5 woonbegeleiders 

5 cliënten 

Complexe woonbegeleiding 1 coördinator 

5 woonbegeleiders 

7 cliënten 

Beschermd en Begeleid Wonen 3 diensthoofden 

3 doorstrooombegeleiders 

10 cliënten 

Wonen met Kansen 1 diensthoofd 

3 opbouwwerkers 

5 cliënten 

 

De gegevens van de verschillende coördinatoren werden ons aangereikt door de stuurgroep, 

waarna we contact met hen opnamen om een interview in te plannen. De diepte-interviews met 

de woonbegeleiders en cliënten werden steeds in samenspraak met de diverse coördinatoren 

georganiseerd. De semi-gestructureerde vragenlijsten werden aangepast aan elke 

woonbegeleidingsdienst en waren gericht op het verzamelen van informatie over de 

verschillende interventies die ondernomen worden binnen de woonbegeleiding, met een 

bijzondere aandacht voor de werkzame principes en impact van deze interventies. Ook de 
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context en doelstelling van en de betrokken actoren bij de woonbegeleiding werden onder de 

loep genomen. 

3.3 Data-analyse 

In een eerste stap van de data-analyse werden de gemaakte opnames aandachtig beluisterd 

en getranscribeerd volgens het verbatim-principe. Dit betekent dat een letterlijke weergave van 

de interviews zo goed mogelijk benaderd werd (Yin, 2015). In de eerste plaats hebben we de 

diepte-interviews van de coördinatoren geanalyseerd volgens het principe van sensitizing 

concepts. Dit zijn concepten die richting geven aan het kwalitatieve onderzoek. Het zorgt ervoor 

dat de onderzoeker aandacht heeft voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag 

(Mortelmans, 2013). Daarbij was het belangrijk om zicht te krijgen op de context, de doelgroep, 

doelstellingen, het woonbegeleidingstraject en de impact die er gerealiseerd wordt dankzij de 

woonbegeleiding. Ten tweede zijn we er dankzij de interviews met woonbegeleiders en cliënten 

in geslaagd om de praktijken van woonbegeleiding stapsgewijs te ontleden. Dit wil zeggen dat 

we op basis van deze interview hebben gekeken naar de verschillende stappen die 

achtereenvolgens worden ondernomen binnen de woonbegeleiding, gaande van het opstarten 

van de praktijk tot het afronden van de praktijk. In een volgende fase bekeken we welke 

werkzame principes er schuilen achter de verschillende stappen en hebben we deze werkzame 

principes wetenschappelijk onderbouwd.  

Naast het achterhalen van de werkzame principes, was het ook belangrijk om een kader te 

creëren dat gebruikt kan worden om een verdere denkoefening naar indicatoren te starten. Het 

gaat daarbij om mogelijke indicatoren die gekoppeld kunnen worden aan de verschillende 

werkzame principes van de woonbegeleidingen om zo de impact van de verschillende diensten 

te kunnen meten en zo nodig vergroten. Indicatoren zijn een verzameling van referentiepunten 

die aangeven of een woonbegeleiding nog steeds op koers verloopt en of de doelstellingen die 

bepaald werden binnen een woonbegeleiding nog steeds bereikt kunnen worden (Social Impact 

Navigator, 2017b).  

3.4 Rapportage 

Tot slot is het ook belangrijk om aandacht te besteden aan de rapportage van dit onderzoek. 

Een evaluatieonderzoek naar vier verschillende praktijken kan al snel resulteren in een 

omvangrijk rapport. Om die reden hebben we er in samenspraak met de werk- en stuurgroep 

voor gekozen om de resultaten van het onderzoek weer te geven in de vorm van een 

samenvatting, waarbij we de belangrijkste bevindingen schematisch weergeven, aangevuld 

met een begeleidende tekst. In het volgende onderdeel geven we meer duiding bij de wijze 

waarop deze samenvatting het best kan gelezen worden.  

Om de rapportage van deze samenvatting zo dicht mogelijk te laten aansluiten bij de 

interpretaties van de respondenten, hebben we ervoor gekozen om elke respondent de kans te 

geven om opmerkingen te formuleren op dat deel van de rapportage waar ze bij betrokken 

waren. Dit had als doel om de betrouwbaarheid en validiteit van de analyse na te gaan en om 

eventuele zorgen en problemen omtrent de analyse naar voor te brengen (Morris, 2006). 

Concreet houdt dit in dat we per case de analyse per mail aan de coördinatoren en de 

woonbegeleiders hebben bezorgd met als vraag om deze na te lezen. Eventuele vragen en 

opmerkingen mochten binnen een termijn van twee weken via email bezorgd worden. 

Daarnaast zijn we gedurende het hele evaluatieproces op regelmatige tijdstippen in gesprek 
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gegaan met de werkgroep en de stuurgroep om de resultaten van het onderzoek voor te leggen 

en af te toetsen en om eventuele hiaten weg te werken. Deze overlegmomenten zorgen er met 

andere woorden voor dat de respondenten, de werkgroep en de stuurgroep de kans krijgen om 

aanvullingen te maken en de resultaten bij te sturen indien nodig. Dit zorgt ervoor dat de 

betrouwbaarheid en validiteit van de analyse verhoogt. 

4. Leeswijzer 

In volgend onderdeel gaan we dieper in op de verschillende woonbegeleidingsdiensten van de 

stad Antwerpen die we onderworpen hebben aan een evaluatieonderzoek. Meer specifiek gaat 

het om volgende cases: Ambulante woonbegeleiding CAW Antwerpen, Complexe 

woonbegeleiding Alert, Beschermd en Begeleid Wonen en Wonen met Kansen. 

Om deze tekst op een overzichtelijk manier op te bouwen, zijn we op zoek gegaan naar een 

systematiek in onze data. Dit wil zeggen dat we de verschillende woonbegeleidingsdiensten 

hebben ontleed vanaf het eerste gesprek tot en met het eventuele nazorgtraject. Bij elke stap 

hebben we ons volgende vragen gesteld:  

• Wat wil men bereiken? (= doelstellingen) 

• Op welke manier gaat men te werk? (= interventies) 

• Waarom werkt het? (= werkzame principes) 

• Wat is het resultaat? (= output/outcome/impact op lange termijn) 

Dit heeft ervoor gezorgd dat we per woonbegeleidingsdienst een schema hebben ontwikkeld 

dat een antwoord biedt op bovenvermelde vragen. Deze schema’s bevatten dan ook de 

belangrijkste bevindingen die naar voren zijn gekomen vanuit de documentanalyse en de 

diepte-interviews met de (beleids)coördinatoren, woonbegeleiders en cliënten. Elk schema 

wordt voorafgegaan door een begeleidende tekst die meer stof geeft aan datgene wat in de 

schema’s staat. We hebben daarbij getracht om de schema’s te omschrijven op basis van de 

belevingen van de professionals en de cliënten. De verwoording ervan is met andere woorden 

op basis van wat er tijdens de diepte-interviews is gezegd geweest. We raden aan om in de 

eerste plaats naar de verschillende schema’s te kijken. Zijn er zaken die niet helemaal duidelijk 

zijn vanuit de schema’s, dan verwijzen we u graag door naar de begeleidende tekst 

voorafgaande aan de schema’s. 
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5. Casestudie: woonbegeleiding  

In dit hoofdstuk geven we een uiteenzetting van de verschillende cases die we in kader van dit 

onderzoek hebben onderworpen aan een evaluatieonderzoek. We bespreken 

achtereenvolgens de ambulante woonbegeleiding van CAW Antwerpen, de complexe 

woonbegeleiding van Alert, de woonbegeleidingsdienst Beschermd en Begeleid wonen van de 

stad Antwerpen en de woonbegeleiding ‘Wonen met Kansen’ van Samenlevingsopbouw. Hierbij 

starten we telkens met een introductie van de case, waarbij we dieper ingaan op zijn historiek, 

de doelgroep die men tracht te bereiken, de doelstellingen die men nastreeft en hoe cliënten 

worden aangemeld voor deze begeleidingen. Nadien gaan we dieper in op de verschillende 

interventies die ondernomen worden in de woonbegeleidingen op basis van de verschillende 

stappen die ondernomen worden. Daarbij geven we een toelichting van de werkzame principes 

(waarom werkt het?) die schuilen achter de verschillende stappen, bespreken we een aantal 

kanttekening of uitdagingen bij deze werkzame principes en sluiten we af met een 

schematische weergave van werking van de woonbegeleiding. 

5.1 Ambulante woonbegeleiding van CAW Antwerpen 

De ambulante woonbegeleiding van CAW Antwerpen is ontstaan vanuit ‘de opvangcentra voor 

daklozen’ (coördinator wijkteam Berchem). CAW Antwerpen werkte een begeleiding uit waarbij 

mensen ondersteuning kregen in het wonen en waarbij ze een aantal vaardigheden aangeleerd 

krijgen. Men heeft toen ‘appartementen gecreëerd waar mensen na hun opvang naartoe 

konden en daar hing een begeleiding aan vast. Later is dat dan als methodiek alleen gaan 

staan’ (coördinator wijkteam Linkeroever). Deze begeleidingen hadden tot doel om ervoor te 

‘zorgen dat mensen zelfstandig kunnen wonen met ondersteuning en inzetten op begeleiding 

thuis bij de mensen’ (beleidscoördinator). De beleidscoördinator geeft aan de ambulante 

woonbegeleiding van CAW Antwerpen vandaag vertrekt vanuit een 

samenwerkingsovereenkomst met de stad Antwerpen. CAW Antwerpen krijgt hiervoor een 

subsidietoelage en moet in ruil x-aantal woonbegeleiding voorzien. Het CAW beschikt over 17,5 

voltijdse ambulante woonbegeleiders die verspreid zijn over negen wijkteams. Het aantal 

woonbegeleiders per wijkteam ‘verschilt van wijk tot wijk, afhankelijk van het aantal sociale 

woningen die daar aanwezig zijn in die wijk en dergelijke’ (beleidscoördinator). 

Vandaag wordt de ambulante woonbegeleiding van CAW Antwerpen omschreven als een 

individuele begeleiding om duurzaam wonen mogelijk te maken en om ervoor te zorgen dat 

mensen terug greep krijgen op hun eigen leven op allerlei levensdomeinen. De begeleiding op 

het gebied van wonen is voor de woonbegeleiders een toegangspoort om bij cliënten aan te 

haken. Dit wil zeggen dat de begeleiding bij CAW Antwerpen steeds vertrekt vanuit een 

woonproblematiek, maar dat de woonbegeleiders hierdoor ook toegang krijgen tot andere 

levensdomeinen van cliënten waar ze mee aan de slag kunnen. Het gaat om een 

woonbegeleiding op de private en sociale huurmarkt. 

Met de ambulante woonbegeleiding streeft CAW Antwerpen naar een duurzame huisvesting 

voor elke cliënt in begeleiding, aangezien ‘de rode draad binnen de doelgroep thuisloosheid is’ 

(woonbegeleider wijkteam Linkeroever). Dit houdt in dat ze mensen ‘op de juiste plek’ willen 

krijgen. ‘Dit wil niet noodzakelijk zeggen dat mensen in hun eigen woning wonen. Soms zijn 

mensen bijvoorbeeld beter af in een woonzorgcentrum’ (woonbegeleider wijkteam Binnenstad). 

‘Als een cliënt zelf in staat is om alles wat rond wonen zit te doen, dan maakt het niet uit waar 

die woont’ (woonbegeleider wijkteam Linkeroever).  
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De ambulante woonbegeleiding van CAW Antwerpen richt zich tot ‘mensen op de woonmarkt 

met een problematische woonattitude’ (Betoelagingsovereenkomst). Dit wil zeggen dat cliënten 

problemen ervaren ‘op verschillende levensdomeinen. Die bijvoorbeeld veel moeilijkheden 

ervaren met hun inkomen, daardoor de huur in het gedrang komt, die voor overlast zorgen en/of 

die hun huishouden niet gerund krijgen’ (coördinator wijkteam Berchem). Het cliëntprofiel is met 

andere woorden ‘heel divers, maar ook de oorzaak waarom cliënten nood hebben aan 

woonbegeleiding kan heel verschillend zijn’ (beleidscoördinator). Kort gezegd, gaat het om 

mensen die hun woning dreigen te verliezen, die de huur niet kunnen betalen en waarvan de 

woonvaardigheden verder opgekrikt kunnen worden. 

Cliënten worden aangemeld voor de ambulante woonbegeleiding via het aanmeldformulier op 

de website van CAW Antwerpen, door ‘contact op te nemen via mail, de telefoon of het onthaal’ 

(beleidscoördinator). Uit de documenten blijkt dat ‘partners zoals sociale centra, sociale 

huisvestingsmaatschappijen, sociale verhuurkantoren en anderen’ regelmatig cliënten 

doorverwijzen naar de ambulante woonbegeleiding (jaarrapport project woonbegeleiding 2019), 

omdat ze begeleiding nodig hebben op diverse levensdomeinen. Van zodra een aanmelding bij 

een wijkteam van CAW Antwerpen terecht komt, bekijkt de coördinator of de aanmelding er 

komt vanuit een terechte vraag. Dit wil zeggen dat cliënten niet dakloos mogen zijn, cliënten 

moeten in de wijk wonen waar ze werden aangemeld en de situatie mag niet te complex zijn. 

Dit wil zeggen dat cliënten met een psychische problematiek, verslaving en fysieke of mentale 

beperking doorverwezen worden naar organisaties uit desbetreffende sectoren. Indien er 

voldaan wordt aan alle criteria, wordt een woonbegeleider toegewezen aan de cliënt en kan de 

woonbegeleiding opgestart worden. De woonbegeleider zal dan proberen om contact te leggen 

met de cliënt door bijvoorbeeld de cliënt op te bellen, brieven te sturen of langs te gaan bij de 

cliënt thuis. 

In wat volgt, verantwoorden we waarom de ambulante woonbegeleiding van CAW Antwerpen 

omschreven kan worden als een ontplooiende interventie, overlopen we de verschillende 

stappen van de woonbegeleiding met een focus op de werkzame principes ervan (waarom 

werkt het?), bespreken we een aantal kanttekening die gemaakt moeten worden bij deze 

werkzame principes en sluiten we af met een schematische weergave van de ambulante 

woonbegeleiding van CAW Antwerpen. 

De ambulante woonbegeleiding als een ontplooiende interventie 

Uit het onderzoek blijkt dat de ambulante woonbegeleiding van CAW Antwerpen omschreven 

kan worden als een ontplooiende interventie. Ontplooiende interventies worden gekenmerkt 

door een grote onzekerheid over het causale verband tussen de mate waarin een bepaalde 

praktijk effectief zal leiden tot een gewenste uitkomst én is er een beperkte controle over de 

uitkomsten van een interventie. Om vanuit een ontplooiende interventie impact te kunnen 

verwezenlijken, is het belangrijk dat de ambulante woonbegeleiders zich steeds bijsturen op 

basis van nieuwe en complexe situaties. Geen enkele aanpak zal routineus verlopen, 

aangezien elke cliënt anders is (Ebrahim, 2019). Daarbij dienen woonbegeleiders te reflecteren 

over hun positie als sociale professional in hun praktijk en dienen ze hefbomen en nieuwe 

opportuniteiten aan te grijpen (Cools & Raeymaeckers, 2020). 

Uit de interviews komt naar voor dat de aanmeldingen voor een ambulante woonbegeleiding 

zeer divers zijn. Meer specifiek kunnen cliënten aangemeld worden omwille van overlast, 

(huur)schulden of problemen met betrekking tot het onderhoud van de woning. Dit zorgt niet 

alleen voor onzekerheid omtrent de doelen die zullen moeten bereikt worden binnen de 
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woonbegeleiding, maar ook voor onzekerheid over de strategie die woonbegeleiders zullen 

moeten hanteren om de doelen te behalen. Dit omdat elke cliënt zijn eigen specifieke vragen, 

noden en problemen heeft en deze bij elke cliënt op een andere manier benaderd zal moeten 

worden. Daarnaast blijkt dat de woonbegeleiders ook geen controle hebben over de resultaten 

van de woonbegeleiding, omdat bij de doelgroep van de woonbegeleiders diverse externe 

factoren een invloed kunnen hebben op het resultaat van de woonbegeleiding. Dit wordt in 

onderstaand citaat verder geïllustreerd.  

Je hebt misschien wel een vorm van invloed, maar controle absoluut niet. Onze 
cliënten zijn geen robots en heel onvoorspelbaar. De situaties zijn heel 
onvoorspelbaar. Je werkt met mensen die jou de dingen zeggen die ze willen 
zeggen. Vaak heb je helemaal geen zicht op de volledige situatie. Dat hoeft ook 
helemaal niet. Ik hoop wel dat we invloed hebben door op een bepaalde manier te 
werken of anders met iemand aan de slag te gaan die we op de goeie richting op 
kunnen sturen. Daar ga ik vanuit, zeker (woonbegeleider wijkteam Linkeroever). 

De woonbegeleider geeft in bovenstaand citaat aan dat de impact in dit type van interventies 

het best bevat kan worden in termen van ‘invloed’, zoals ook omschreven door Ebrahim (2019). 

Om invloed te kunnen uitoefenen, is het belangrijk om je als professional goed te positioneren 

en flexibel in te spelen op diverse noden van de cliënt. Het gaat er met andere woorden om dat 

woonbegeleiders moeten streven naar impactgedreven handelen vanuit de noden, vragen en 

verwachtingen van de cliënt, aangezien ze weinig controle hebben over de uitkomsten en het 

verloop van het woonbegeleidingstraject. Zoals we ook zullen aantonen in de volgende 

paragrafen wordt een woonbegeleiding steeds bijgestuurd vanuit het principe van 

impactgedrevenheid, omdat de woonbegeleider continue reflecteert, op zichzelf en in het team, 

over zijn positie in de begeleiding en inspeelt op belangrijke hefbomen en nieuwe 

opportuniteiten die zich voordoen in de loop van de woonbegeleiding.  

In de volgende onderdelen, focussen we op de verschillende stappen van de woonbegeleiding. 

Daarbij geven we een toelichting van de werkzame principes (waarom werkt het?) die schuilen 

achter de verschillende stappen van de ambulante woonbegeleiding. We starten met een 

toelichting van het eerste gesprek. 

Stap 1: Eerste gesprek 

De eerste stap in de ambulante woonbegeleiding betreft het eerste gesprek met de cliënt. In dit 

eerste gesprek trachten de woonbegeleiders in eerste instantie cliënten te informeren over de 

woonbegeleiding. Een woonbegeleider geeft aan dat ze tijdens dit eerste gesprek de dienst en 

zichzelf voorstellen en de aanmelding met de cliënt overlopen. Daarnaast bespreken ze ook 

wat cliënten mogen verwachten van de woonbegeleiding vooraleer men van start gaat.  

Ten tweede heeft het eerste gesprek als doel om de cliënt te leren kennen. Om de cliënt te 

leren kennen, is het volgens een van de woonbegeleiders belangrijk om je als woonbegeleider 

tijdens het eerste gesprek “low profile” op te stellen. Dit houdt in dat je als woonbegeleider niet 

onmiddellijk aan de slag gaat met de cliënt, omdat cliënten vaak al heel wat hulpverlening 

hebben gehad vooraleer ze bij de ambulante woonbegeleiding terechtkomen. Daarom is het 

belangrijk om cliënten te laten vertellen wat ze willen en om een luisterend oor te bieden als 

woonbegeleider. Dit geeft beiden de kans om elkaar te leren kennen. 

Ik vind het wel belangrijk dat je u openstelt en dat je niet direct zegt van “We gaan 
hier dit en dat en dat doen”. Dat je de mensen efkes rustig laat vertellen. Ik stel mij 
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dan eigenlijk altijd wel een beetje low profile op tijdens die eerste contacten. Dat 
houdt in dat ik nog niet te veel in actie schiet. Hoe vaak hebben mensen geen 
hulpverlening gehad voordat ze naar hier komen? Dus ik houd mij een beetje op de 
achtergrond en laat vooral de cliënten komen met dingen (woonbegeleider wijkteam 
Berchem). 

Daarnaast achten de woonbegeleiders het belangrijk om de situatie van de cliënt te analyseren. 

Daarbij bekijken ze wat de hulpvraag is, welke informatie de woonbegeleiders nog nodig 

hebben om de cliënten te kunnen verder helpen, de levensdomeinen waar men aandacht aan 

dient te besteden, of er schulden zijn en wie zich allemaal in het netwerk van de cliënt bevindt. 

Verder peilen de woonbegeleiders in dit eerste gesprek ook naar de verwachtingen en de 

mogelijkheden van de cliënt. Daarbij bespreken ze wat de cliënt zelf kan, waar hij hulp bij nodig 

heeft, waar het netwerk bij kan helpen en waar de woonbegeleiders bij dienen te helpen. 

Verder trachten de woonbegeleiders tijdens dit eerste gesprek cliënten te motiveren om deel te 

nemen aan de woonbegeleiding. Het is immers belangrijk dat de cliënt open staat voor de 

begeleiding en dat de cliënt gemotiveerd is om deel te nemen aan de woonbegeleiding, zelfs 

wanneer de cliënt heel wat problemen het hoofd te bieden heeft. Om de cliënt te motiveren 

trachten de woonbegeleiders het vertrouwen te winnen van de cliënten door eerlijk te 

communiceren. Om cliënten te motiveren om deel te nemen aan de woonbegeleiding is het ook 

belangrijk om de verwachtingen van de cliënt en de woonbegeleider op elkaar af te stemmen. 

Een van de coördinator geeft echter wel aan ‘dat cliënten in principe reeds gemotiveerd zijn om 

aan de woonbegeleiding deel te nemen, aangezien ze hun akkoord moeten geven voor de 

woonbegeleiding wanneer de aanmelder een aanmelding doet’ (coördinator wijkteam 

Linkeroever).  

Het einddoel van het eerste gesprek is om een tweede gesprek met cliënten te kunnen 

inplannen. Woonbegeleiders slagen hierin als ze ook al wat vertrouwen hebben kunnen 

inwinnen van de cliënt, zodat de cliënt bereid is om deel te nemen en samen te werken. Een 

van de woonbegeleiders geeft aan dat een eerste gesprek dan als succesvol omschreven kan 

worden, maar zo een succesvol eerste gesprek is niet altijd gemakkelijk. Daarom is het 

noodzakelijk om (1) op huisbezoek te gaan, (2) eventueel de aanmelder tijdens het eerste 

gesprek mee te nemen, (3) de zelfredzaamheidsmatrix tijdens het eerste gesprek in te zetten 

als screeningsinstrument en (4) cliënten vanuit het principe van vrijwilligheid te laten deelnemen 

aan de ambulante woonbegeleiding. 

1. Op huisbezoek 

Op huisbezoek gaan is een eerste sub-interventie van het eerste gesprek en een belangrijke 

methodische stap van de ambulante woonbegeleiding. Uit het onderzoek blijkt dat een 

huisbezoek in de eerste plaats werkzaam is omdat woonbegeleiders op voorhand aankondigen 

wanneer een huisbezoek zal plaatsvinden. Cliënten weten dan dat de woonbegeleider niet 

onverwachts voor de deur zal staan en de woonbegeleiders ervaren dat de kans groter is dat 

een eerste gesprek zal plaatsvinden. Daarnaast geven cliënten aan dat ze zich veel meer op 

hun gemak voelen in hun eigen huis. De woonbegeleiders stellen ook vast dat cliënten anders 

zijn wanneer ze bij cliënten op bezoek zijn. Zo geven ze aan dat cliënten zich vaker 

ongemakkelijk voelen wanneer ze naar het CAW moeten komen, omdat het een omgeving is 

die ze niet kennen. Bij hen thuis daarentegen hebben ze het gevoel dat ze zichzelf kunnen zijn. 

Ze kunnen zeggen wat ze willen en hoe ze dat willen. Woonbegeleiders hebben de indruk dat 

cliënten veel vrijer kunnen spreken als het gesprek bij cliënten thuis plaatsvindt. Verder is op 
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huisbezoek gaan ook werkzaam omdat de woonbegeleider hierdoor respect toont voor de 

woning van de cliënt. Tegelijkertijd wordt de privacy van de cliënt gerespecteerd, omdat de 

woonbegeleiding in hun eigen woning plaatsvindt. Tot slot is een huisbezoek werkzaam omdat 

de woonbegeleiders op die manier interesse tonen in de leefwereld van de cliënten. Het geeft 

aan dat ze de cliënten willen leren kennen in zijn leefwereld en dat cliënten ‘de moeite waard 

zijn om naartoe te komen’ (woonbegeleider wijkteam Berchem). Indien zou blijken dat de cliënt 

het niet ziet zitten om het eerste gesprek bij hen thuis te laten plaatsvinden, kan het eerste 

gesprek ook op een plaats naar keuze doorgaan. Uit het onderzoek blijkt immers dat sommige 

cliënten tijd nodig hebben vooraleer een woonbegeleider op huisbezoek mag komen.  

Op huisbezoek gaan en de bijhorende werkzame elementen leiden ertoe dat cliënten in de 

eerste plaats drempels naar het CAW overwinnen. Soms weten cliënten niet goed wat het CAW 

doet, wie de woonbegeleiders zijn of kennen ze de weg naar en in het CAW niet. Door op 

huisbezoek te gaan proberen woonbegeleiders deze drempels weg te nemen. De cliënten 

krijgen immers de kans om de woonbegeleider te zien in een veilige omgeving en de 

woonbegeleiders krijgen de kans om zichzelf en de organisatie voor te stellen. Daarnaast zorgt 

een huisbezoek ervoor dat cliënten de deur opendoen voor de woonbegeleider. Een 

woonbegeleider geeft aan dat het voor cliënten vaak een grote stap is om een hulpverlener in 

hun woning binnen te laten. ‘Dat je ook nog eens in hun gezin instapt en mee een oplossing 

zoekt voor dingen die daar moeilijk lopen... Ik denk wel dat dat heftig is’ (woonbegeleider 

wijkteam Berchem). Tot slot zorgt een huisbezoek ervoor dat woonbegeleiders de cliënten leren 

kennen in en door hun thuissituatie. Een huisbezoek zorgt er immers voor dat woonbegeleiders 

heel wat informatie kunnen verzamelen, maar ook dat ze deze informatie kunnen betrekken in 

hun begeleidingsgesprek. 

Het eerste moment dat je een woonst binnen stapt, zie je veel. Als je bij iemand 
binnenkomt, ken je die persoon niet. Wat ik eerst doe, is eerst overal rondkijken. 
Hoe slordig ligt het? De papieren hoe liggen die er? Zijn die verfrommeld, 
gescheurd, nog in een enveloppe? Dat zegt allemaal heel veel eigenlijk. Hoe ligt de 
woonst erbij? Hoe ziet de persoon er zelf bij? Is er een geur aanwezig? Kookt die? 
Al die elementen bekijk je wel eerst (woonbegeleider wijkteam Binnenstad). 

2. Aanwezigheid van de aanmelder 

Een tweede sub-interventie van het eerste gesprek betreft de aanwezigheid van de aanmelder. 

De aanmelder meenemen in het eerste gesprek is een tweede manier waarop woonbegeleiders 

cliënten kunnen leren kennen. De aanmelder heeft veel informatie over de cliënt die hij of zij 

kan bezorgen in de vorm van een sociaal verslag, maar door de aanmelder ook te betrekken in 

het eerste gesprek kan er gericht informatie verzameld worden. De aanmelder weet vaak welke 

informatie de woonbegeleiders nodig hebben om mee aan de slag te kunnen binnen de 

begeleiding. Tijdens dit eerste gesprek wordt ook de reden van aanmelding besproken.  

Daarnaast zorgt de aanwezigheid van de aanmelder bij het eerste gesprek er ook voor dat 

cliënten warm worden overgedragen vanuit de organisatie die de cliënt heeft aangemeld naar 

de ambulante woonbegeleiding. De aanmelder neemt dan het eerste woord in het gesprek, 

omdat de aanmelder gekend is door de cliënt en omdat de cliënt de aanmelder al vertrouwt. 

Een van de coördinatoren geeft aan dat een warme overdracht enerzijds belangrijk is, omdat 

cliënten op die manier weten dat de woonbegeleiders niet van nul beginnen en dat cliënten hun 

verhaal niet nog eens aan iemand nieuw moeten te vertellen. Anderzijds zorgt het betrekken 

van de aanmelder in dit eerste gesprek er ook voor dat er vertrouwen opgewekt wordt tussen 
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de cliënt en de woonbegeleider. Zo geeft een van de coördinatoren aan dat cliënten de 

woonbegeleiders beginnen vertrouwen, omdat de aanmelder vertrouwen heeft in de 

woonbegeleider. Dit biedt een zekerheid aan cliënten dat ze in goede handen zijn en het zorgt 

ervoor dat cliënten gemotiveerd raken om deel te nemen aan de ambulante woonbegeleiding. 

Tot slot blijkt dat de woonbegeleiders in het eerste gesprek met de aanmelder nog niet veel 

vragen stellen aan de cliënten. Dit heeft te maken met het feit dat dit eerste gesprek anders 

veel te lang zou duren en te overweldigd zou zijn voor de cliënten. Wat woonbegeleiders 

daarentegen wel trachten te doen is een tweede gesprek vast te leggen met de cliënt. Omdat 

de woonbegeleiders in het gesprek met de aanmelder reeds de kans hebben gekregen om de 

cliënt te leren kennen, wat ervoor zorgt dat cliënten ook gemotiveerd raken om deel te nemen 

aan de woonbegeleiding, toont het onderzoek aan dat de woonbegeleiders erin slagen om een 

tweede afspraak te maken met de cliënt. Daarbij is het belangrijk dat de woonbegeleiders peilen 

naar de verwachtingen van de cliënt voor de verdere gesprekken. Niet alleen met betrekking 

tot de inhoud van deze gesprekken, maar ook met betrekking tot de frequentie waarmee de 

cliënt en de woonbegeleider elkaar zullen zien tijdens het verdere traject en of er al iets moet 

gedaan worden tegen het volgende contact. Duidelijke afspraken maken is erg belangrijk.  

Hieruit leiden we af dat de aanwezigheid van de aanmelder bij het eerste gesprek ervoor zorgt 

dat cliënten gemotiveerd raken om deel te nemen aan de woonbegeleiding, dat 

woonbegeleiders erin slagen om cliënten beter te leren kennen en dat cliënten bereid zijn om 

een tweede afspraak te maken met de woonbegeleider. 

3. De zelfredzaamheidsmatrix als screeningsinstrument om de cliënt te leren kennen 

De derde sub-interventie van het eerste gesprek heeft betrekking op het gebruik van de 

zelfredzaamheidsmatrix (hierna: ZRM). De ZRM is een instrument dat is ontwikkeld om het 

functioneren van mensen op allerlei levensdomeinen in kaart te brengen aan de hand van een 

score over de mate van zelfredzaamheid van een persoon op een specifiek moment. De 

literatuur leert ons dat de ZRM drie verschillende functies kan vervullen. Zo wordt de ZRM 

ingezet als screeningsinstrument om de zelfredzaamheid van een cliënt op verschillende 

levensdomeinen in kaart te brengen, als meetinstrument om behandelingsdoelen te bepalen en 

als monitoringinstrument om de voortgang en ontwikkeling van de cliënt te volgen (Lauriks et 

al., 2017). Binnen de ambulante woonbegeleiding van CAW Antwerpen wordt de ZRM in deze 

eerste stap als screeningsinstrument ingezet met als doel één instrument in te zetten om via 

éénzelfde taal de noden van de doelgroep in kaart te brengen. Op die manier slagen de 

woonbegeleiders erin om de cliënten op hun verschillende levensdomeinen te leren kennen.  

Uit de betoelagingsovereenkomst tussen de stad Antwerpen en CAW Antwerpen blijkt dat men 

zich in de ambulante woonbegeleiding voornamelijk dient te focussen op volgende 

levensdomeinen: financiën, huisvesting, geestelijke gezondheid, middelengebruik, basale ADL3 

en instrumentele ADL4. Uit onze analyse blijkt echter dat de woonbegeleiders alle 

levensdomeinen van een cliënt bespreken en in kaart brengen. Volgens een van de 

woonbegeleiders zorgt de ZRM ervoor dat de levensdomeinen waar zich problemen stellen op 

die manier snel in beeld worden gebracht en wordt er duidelijk welke levensdomeinen belangrijk 

zijn om aan te werken. Uit het onderzoek komt wel naar voren dat de verschillende 

 

3 Basale activiteiten van het dagelijks leven, zoals binnenshuis verplaatsen, persoonlijke hygiëne of kleden (Lauriks et 

al., 2017). 
4 Instrumentele activiteiten van het dagelijks leven, zoals koken, inkopen doen of administratie (Lauriks et al., 2017). 
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levensdomeinen van de ZRM worden besproken met de cliënt, maar dat het instrument tijdens 

een gesprek niet als tool wordt ingezet. Enerzijds omdat de ZRM ‘een beetje te ingewikkeld is 

opgesteld’ en anderzijds omdat ‘cliënten punten niet altijd leuk vinden’. 

4. Cliënten vanuit vrijwilligheid motiveren om deel te nemen aan de woonbegeleiding  

De laatste sub-interventie van het eerste gesprek focust op het vrijwillige karakter van de 

woonbegeleiding. Uit het onderzoek komt naar voor dat de woonbegeleiders het belangrijk 

achten dat de woonbegeleiding start vanuit vrijwilligheid. Dit wil zeggen dat cliënten ‘zelf de 

keuze kunnen maken en willen maken’ (woonbegeleider wijkteam Berchem) om in de 

woonbegeleiding te stappen. Vrijwilligheid heeft daarbij betrekking op het kunnen en willen 

binnenlaten van een woonbegeleider in de woning en het leven van de cliënt en op het durven 

dingen te vertellen en vragen aan de woonbegeleider.  

Het onderzoek toont aan dat woonbegeleiders erin slagen om cliënten vanuit vrijwilligheid te 

laten deelnemen aan de woonbegeleiding, omdat woonbegeleiders in de eerste plaats quick 

wins – of uitkomsten op korte termijn - in beeld brengen voor de cliënt. De beleidscoördinator 

geeft aan dat wanneer de verwachtingen van de cliënt duidelijk zijn, dat woonbegeleiders 

kunnen overgaan naar de vraag ’Wat kunnen we hier al betekenen? Dat gaat dan om een aantal 

snelle winsten. Bijvoorbeeld aan de slag gaan met de schulden of een huishuur in orde maken’. 

Het is ook belangrijk om deze quick wins te realiseren, omdat woonbegeleiders zich vaak eerst 

moeten bewijzen tegenover de cliënt. Wanneer woonbegeleiders quick wins realiseren, is het 

voor cliënten gemakkelijker om de woonbegeleider te vertrouwen en aan te nemen dat de 

woonbegeleider iemand is die bereid is hen te helpen. Het zet cliënten aan om de 

woonbegeleiders toe te laten in hun leven.  

Een tweede belangrijk werkzaam element is het starten vanuit een gelijkwaardige positie. 

Daarbij is het volgens een van de coördinatoren belangrijk dat je je als woonbegeleider 

bescheiden opstelt. Zo dienen woonbegeleiders duidelijk te communiceren met cliënten, maar 

mogen ze niet voor cliënten spreken. Het is belangrijk om de woonbegeleiding op een 

gelijkwaardige en menselijke manier aan te pakken. De coördinator geeft aan dat cliënten hier 

veel belang aan hechten. 

Ten derde kan vrijwilligheid gerealiseerd worden door geen voorwaarden te stellen om in de 

woonbegeleiding te stappen. Volgens de beleidscoördinator zorgt het er bij veel cliënten voor 

dat ze instemmen om deel te nemen aan de woonbegeleiding. Als er bijvoorbeeld een cliënt 

wordt aangemeld die een verslaving heeft, moet de cliënt niet van deze verslaving af zijn 

vooraleer de woonbegeleiding kan opstarten. Binnen de woonbegeleiding zullen ze ‘dat 

probleem wel bewandelen, maar stoppen met dat gebruik is geen voorwaarde om te starten’. 

Geen voorwaarden stellen is volgens de woonbegeleiders ook belangrijk om cliënten terug 

vertrouwen te doen krijgen in de hulpverlening. Zo geeft een van de woonbegeleiders aan dat 

de ambulante woonbegeleiding ‘voor sommige mensen de laatste strohalm is waaraan ze zich 

nog kunnen vasthouden’. Door voorwaarden te stellen, win je volgens de woonbegeleider geen 

vertrouwen. Het is belangrijk om cliënten ruimte te geven om terug vertrouwen te krijgen in de 

hulpverlening. Verder zorgt het er ook voor dat cliënten terug aan het stuur komen te staan van 

hun eigen leven. Een van de woonbegeleiders geeft aan dat cliënten vaak al veel ervaring 

hebben met situaties of hulpverlening waarin dat de onvoorwaardelijkheid op de helling staat. 

Omdat de cliënten hun vragen, noden en problemen er mogen zijn en omdat woonbegeleiders 

hiermee aan de slag gaan, krijgen cliënten het gevoel van ‘Dit is mijn leven, mijn situatie en ik 

mag er zijn en ik kan daarmee aan de slag’ (woonbegeleider wijkteam Linkeroever). Ondanks 
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dat het belangrijk is dat er geen voorwaarden zijn om een ambulante woonbegeleiding op te 

starten, blijkt uit het onderzoek wel dat er beperkte voorwaarden zijn met betrekking tot de 

houding van cliënten. Zo is het niet toegelaten om agressie te vertonen, mag men tijdens een 

begeleidingsgesprek geen verboden middelen gebruiken en moet er sprake zijn van wederzijds 

respect en engagement. 

Een vierde en laatste werkzaam element om cliënten vanuit vrijwilligheid te laten deelnemen 

aan de woonbegeleiding heeft betrekking op de kennis en ondersteuning die woonbegeleiders 

kunnen bieden. Zo stelt een van de coördinatoren dat ze eigenlijk niks te bieden hebben. ‘Wij 

hebben geen geld om te geven, zoals een OCMW. Wij hebben geen huis om te geven, zoals 

een sociale huisvestingsmaatschappij. Het enige wat wij kunnen geven is onze kennis en onze 

ondersteuning’ (coördinator wijkteam Linkeroever). Dat is volgens de beleidscoördinator de 

meerwaarde van de ambulante woonbegeleiding naast alle andere woonbegeleidingsdiensten. 

Een van de cliënten bevestigt dit ook. Zo geeft de cliënt aan dat woonbegeleiders ‘de juist 

mensen kennen. Die weten hoe ze bepaalde zaken direct, rechtstreeks kunnen oplossen’ (cliënt 

wijkteam Berchem). Uit het onderzoek blijkt dat bovenstaande werkzame elementen ervoor 

zorgen dat cliënten gemotiveerd geraken om deel te nemen aan de woonbegeleiding. 
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Stap 2: Werken naar een stappenplan op maat 

Wanneer de cliënt bereid is om de woonbegeleiding op te starten, is de volgende stap om te 

werken naar een stappenplan op maat van de cliënt. Dit stappenplan heeft ‘geen specifieke 

vorm. Dat kan gaan van een document met doelen, tot gewoon mondelinge afspraken met de 

cliënt’ (woonbegeleider wijkteam Linkeroever). Enerzijds heeft deze stap tot doel om de cliënt 

te erkennen in zijn individualiteit. Zo geven de woonbegeleiders aan dat elke cliënt anders is en 

dat het belangrijk is dat je niet elke cliënt “over dezelfde kam scheert”. Daardoor is ook elke 

begeleiding anders. Het is belangrijk om bij elke cliënt te bekijken hoe je er als woonbegeleider 

mee aan de slag moet. Anderzijds heeft deze stap als doel om de cliënt controle te geven over 

zijn eigen woonbegeleidingstraject, mits ondersteuning van de woonbegeleider. Een van de 

woonbegeleiders geeft aan dat dit is belangrijk omdat cliënten vaak ‘het gevoel hebben van 

slachtoffer te zijn van het systeem, benadeeld te worden’ (woonbegeleider wijkteam 

Linkeroever). 

Uit het onderzoek blijkt wel dat op maat werken niet altijd mogelijk is. Dit doet zich voornamelijk 

voor wanneer er zich urgente problemen stellen. Soms moeten bijvoorbeeld schulden afbetaald 

worden zodat cliënten niet uit huis zouden worden gezet of er beslag wordt gelegd op hun 

inboedel. Dit zorgt ervoor dat woonbegeleiders cliënten soms moeten motiveren om rond 

urgente problemen te werken. Indien cliënten dergelijke problemen niet zouden willen 

behandelen, is het belangrijk dat de woonbegeleiders hen wijzen op gevolgen van hun keuzes. 

1. Doelen op maat opstellen 

Een eerste interventie in het werken naar een stappenplan op maat betreft het opstellen van 

doelen op maat van de cliënt. Dankzij de begeleidingsgesprekken komen woonbegeleiders te 

weten waar cliënten naar op zoek zijn en wat ze nodig hebben. Dit maakt dat woonbegeleiders 

hier duidelijke doelen rond kunnen opstellen. Daarbij is het echter belangrijk dat een doel in de 

eerste plaats werkbaar is. Wanneer een cliënt bijvoorbeeld gebaat zou zijn met een psycholoog, 

maar VAGGA heeft een aanmeldingsstop en er is geen budget voor een privé-psycholoog, dan 

is het niet werkbaar om hierrond een doel op te stellen. Daarnaast moet een doel volgens de 

woonbegeleiders ook meetbaar zijn. Zo geeft een woonbegeleider aan: ‘We kunnen niet zeggen 

van “We zullen eens zien dat je binnen een jaar gelukkig bent”. Dat gaat niet’ (woonbegeleider 

wijkteam Berchem). Een doel zou bijvoorbeeld wel kunnen zijn dat de woonbegeleider en de 

cliënt ervoor zorgen dat er geen deurwaarders meer aanbellen bij de cliënt. Een van de 

woonbegeleiders geeft aan dat dit vaak een heel uitgesproken doel is bij cliënten. Een 

belangrijke kanttekening hierbij is wel dat woonbegeleiders enkel doelen kunnen opstellen rond 

datgene waar cliënten over durven en willen praten met de woonbegeleiders. Als er thema’s 

zijn die cliënten liever niet bespreken, kunnen hier uiteraard ook geen doelen rond opgesteld 

worden. 

Het onderzoek toont aan dat woonbegeleiders erin slagen om doelen op te stellen met de cliënt 

door de ZRM in te schakelen als screeninginstrument (Lauriks et al., 2017). De ZRM zorgt 

enerzijds voor een uniform begrippenkader tussen de cliënt en de woonbegeleider. Anderzijds 

zorgt de ZRM ervoor dat woonbegeleiders structuur in het levensverhaal van cliënten kunnen 

brengen omdat ze elk levensdomein in de begeleidingsgesprekken behandelen. Zo wordt het 

voor de woonbegeleiders ook duidelijk hoe cliënten naar hun situatie kijken, wat ze graag 

zouden willen bereiken en hoe ze dat zouden willen bereiken. Een van de woonbegeleiders 

geeft ook aan dat ‘als je de ZRM volledig invult, dan kom je soms dingen tegen waarvan je 

denkt “eigenlijk is dat ook wel een probleem”. Het geeft duidelijk weer waar je allemaal op moet 
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letten en je gaat proberen om een integraal beeld te krijgen van die persoon’ (woonbegeleider 

wijkteam Binnenstad). 

Ten tweede slagen de woonbegeleiders erin om doelen op te stellen met de cliënt omdat ze 

zowel tussen- als einddoelen met cliënten bespreken. Dit heeft tot gevolg dat cliënten inzicht 

krijgen in de haalbaarheid van hun traject. Zo geeft een van de woonbegeleiders aan dat men 

door middel van tussen- en einddoelen te bepalen ervoor zorgt dat cliënten de garantie krijgen 

dat woonbegeleiders voldoende tijd nemen om cliënten te helpen, maar ook dat cliënten zicht 

krijgen op wat wel en niet mogelijk is binnen de ambulante woonbegeleiding.  

Verder stellen de woonbegeleiders samen met cliënten de doelen op. Dit zorgt ervoor dat 

cliënten controle krijgen en nemen over hun eigen begeleidingstraject. Zo krijgen cliënten 

bijvoorbeeld de keuze in wat ze vertellen aan de woonbegeleider. Volgens een van de 

woonbegeleiders is het immers belangrijk dat cliënten vrij kunnen spreken en enkel die 

informatie geven die woonbegeleiders nodig hebben om cliënten verder te kunnen helpen. 

Daarnaast krijgen cliënten ook de keuze waarrond er wel en niet wordt gewerkt. Zo geeft een 

van de cliënten aan: ‘We hebben heel veel doelen samen opgesteld. We zijn gaan kijken wat 

we op lange termijn gaan doen en niet gaan doen. Wat we met de kinderen gaan doen of wat 

we niet met de kinderen gaan doen’ (cliënt wijkteam Berchem). De beleidscoördinator geeft aan 

dat ze vanaf de eerste dag benadrukken dat cliënten de regie hebben over hun traject en dat 

ze mee de begeleidingsdoelen bepalen. Een van de woonbegeleiders benadrukt dat dit ook 

belangrijk is, omdat het over het leven van een cliënt gaat, dus dat zij ook de controle moeten 

houden over hun leven. 

Het is de cliënt zijn leven. Ik zou niet weten wie ik ben om doelen voor iemand anders 
op te stellen. Ik denk ook niet dat je cliënten meekrijgt of dat het in ieder geval een 
heel andere manier van werken is om cliënten daartoe te motiveren. Ik denk dat het 
heel veel kan betekenen om cliënten terug het gevoel van controle over hun eigen 
leven te geven. Dat kan je voor een stuk, hoop ik, door samen met je cliënt doelen 
op te stellen (woonbegeleider wijkteam Linkeroever). 

Tot slot worden doelen flexibel opgesteld. Dit is belangrijk omdat het onderzoek aantoont dat 

doelen doorheen het begeleidingstraject kunnen veranderen of dat er nieuwe doelen kunnen 

bijkomen. Dit heeft te maken met het feit dat er zich bij cliënten vaak heel wat problemen stellen, 

waardoor ze ook bijna wekelijks nieuwe vragen hebben. Woonbegeleiders gaan hier steeds op 

in, omdat het belangrijk is dat cliënten weten en de zekerheid hebben dat woonbegeleiders 

steeds zullen werken aan de vragen die ze hebben, maar dat er ook duidelijk wordt gemaakt 

waar woonbegeleiders wel en niet bij kunnen helpen. 

We concluderen dat samen doel opstellen met de cliënt ervoor zorgt dat (1) de cliënt controle 

krijgt over zijn traject, (2) de doelen die bereikt moeten worden, gestructureerd worden per 

levensdomein, (3) de cliënt en de woonbegeleider het eens zijn over de te bereiken doelen en 

(4) dat cliënten versterkt worden. 

2. Een stappenplan op maat opstellen 

De tweede interventie in het werken naar een stappenplan op maat betreft het effectief opstellen 

van een stappenplan. Hierbij is het de bedoeling dat de woonbegeleider en de cliënt bekijken 

hoe en waarrond ze zullen werken. Dit houdt ook in dat geen enkele woonbegeleiding dezelfde 

is, omdat dit stappenplan op basis van de noden, vragen en verwachtingen van cliënten wordt 
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opgesteld. De beleidscoördinator geeft ook aan dat dit stappenplan niet vastligt. Het worden 

met andere woorden, net zoals het opstellen van doelen, flexibel opgemaakt. 

Het onderzoek toont aan dat het opstellen van een stappenplan op maat werkt, omdat de 

woonbegeleiders en cliënten in eerste instantie prioriteiten bespreken. Hierdoor kunnen 

woonbegeleiders structuur brengen in de begeleiding van cliënten. Structuur brengen in de 

woonbegeleiding is volgens de woonbegeleiders belangrijk, omdat cliënten vaak veel en 

complexe problemen hebben. Door de woonbegeleiding stapsgewijs op te bouwen, waarbij 

duidelijk wordt gemaakt wat de doelen zijn op welk levensdomein, worden de problemen van 

cliënten gestructureerd en wordt het voor cliënten ook duidelijk waarrond er zal gewerkt worden 

en wanneer. Door structuur te bieden in de begeleiding, kan er ook gereflecteerd worden over 

het traject. Zo staan woonbegeleiders en cliënten stil bij vragen zoals ‘Zijn we daar nu eigenlijk 

rond bezig? Gaat dat goed? Zijn er andere dingen tussen gekomen? Hoe komt het dat we daar 

niet mee bezig zijn?’ (woonbegeleider wijkteam Linkeroever). Dit is volgens een van de 

woonbegeleiders belangrijk ‘om de cliënt te engageren om het traject aan te gaan en elke keer 

afspraken na te komen’ (woonbegeleider wijkteam Linkeroever). Daarnaast zorgt het 

aanpakken van urgente of prioritaire problemen ook voor rust bij de cliënt. De woonbegeleiders 

proberen daarbij samen met cliënten in te schatten wat op dat moment het belangrijkste domein 

is om aan te werken. Als blijkt dat bijvoorbeeld financiën een belangrijk domein is voor de cliënt 

om aan te werken, dan nemen woonbegeleiders dit eerst op. Uit het onderzoek blijkt dat cliënten 

dit ook expliciet aangeven bij de woonbegeleiders. Zo geven cliënten soms aan ‘Eerst moet dat 

in orde voordat ik wat rust krijg om aan de rest te kunnen werken’ (woonbegeleider wijkteam 

Berchem). Ze werken met andere woorden vraaggericht in plaats van aanbodgericht. 

Naast prioriteiten te bespreken, bespreken de woonbegeleiders ook de verschillende stappen 

met de cliënt. Daardoor krijgen cliënten in de eerste plaats de keuze om te bepalen op welke 

manier er wordt gewerkt binnen de ambulante woonbegeleiding. Een van de woonbegeleiders 

stelt dat cliënten vaak al veel ervaring hebben met verschillende problemen, waardoor ze ook 

expert zijn van hun eigen leven en problemen. Als blijkt dat de cliënt bijvoorbeeld zelf een 

oplossing heeft om te werken richting een bepaald doel, dan geven de woonbegeleiders hieraan 

voorrang. Wanneer zou blijken dat de manier van werken van de cliënt toch niet werkt, zullen 

de woonbegeleiders zelf een oplossing voorstellen. Ten tweede zorgt het ervoor dat er op 

tempo van de cliënt kan gewerkt worden. Uit het onderzoek blijkt dat het belangrijk is om 

cliënten voldoende tijd te geven in de ambulante woonbegeleiding zodat ze tot rust kunnen 

komen. Tot slot wordt er ook rekening gehouden met de krachten van cliënten in het bespreken 

van het stappenplan. Dit wil zeggen dat woonbegeleiders bekijken wat de cliënt zelf kan en 

waar zijn krachten liggen. Het is immers de bedoeling dat cliënten heel veel zelf in handen 

kunnen nemen en indien nodig ondersteund worden door de woonbegeleider. Door cliënten 

zelf stappen te laten ondernemen, bouwen ze meer zelfvertrouwen op. 

Hieruit leiden we af dat het opstellen van een stappenplan op maat van de cliënt ervoor zorgt 

dat cliënten tot rust komen, dat doelen gestructureerd worden opgesteld, dat cliënten controle 

krijgen over hun begeleidingstraject en dat de cliënt versterkt wordt. 
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Stap 3: Ambulante woonbegeleiding op diverse levensdomeinen 

Van zodra het stappenplan op maat van de cliënt is opgemaakt, kan de ambulante 

woonbegeleiding op diverse levensdomeinen opgestart worden. Het doel van de ambulante 

woonbegeleiding is om cliënten zo zelfredzaam mogelijk te maken op verschillende 

levensdomeinen. ‘Werken naar zelfredzaamheid wilt zeggen dat mensen de mogelijkheden 

krijgen om zelf de personen aan te spreken die hen daarbij kunnen helpen. Dat je als 

woonbegeleider uiteindelijk overbodig wordt’ (coördinator wijkteam Linkeroever). Daarbij streeft 

men niet naar de maximale zelfredzaamheid, maar naar de mate van zelfredzaamheid die 

haalbaar is voor die specifieke cliënt. 

Dat je de maximale zelfredzaamheid uit een cliënt hebt kunnen halen. Niet allemaal 
op 5. Dat is voor mij geen doel op zich. Dat gaat niet voor iedereen, maar wel voor 
die specifieke cliënt het meest haalbare (woonbegeleider wijkteam Berchem). 

Een van de coördinatoren geeft aan dat de woonbegeleiding per definitie op alle 

levensdomeinen is. Volgens een van de woonbegeleiders kan er enkel over woonbegeleiding 

gesproken worden als het een integrale begeleiding is. ‘Het gaat niet over één probleem op één 

levensdomein, maar over verschillende problemen op verschillende levensdomeinen’ 

(woonbegeleider wijkteam Linkeroever). 

Om cliënten zo zelfredzaam mogelijk te maken, ondernemen de woonbegeleiders verschillende 

stappen in de ambulante woonbegeleiding. De woonbegeleiders (1) begeleiden cliënten naar 

een stabiele woonsituatie, (2) bieden structuur in de administratie van cliënten, (3) zorgen 

ervoor dat cliënten tot hun rechten komen, (4) werken samen met de cliënten, (5) werken aan 

vaardigheden met cliënten, (6) nemen een bemiddelingsrol op, (7) verwijzen cliënten door naar 

hulp- en dienstverleningsorganisaties en (8) werken samen in duo-begeleidingen. Hierbij is het 

belangrijk om te benadrukken dat deze verschillende interventies niet stapsgewijs worden 

ondernomen, maar dat deze verschillende interventies - afhankelijk van de cliëntsituatie – 

simultaan, door elkaar, stapsgewijs of niet voorkomen. In wat volgt, bespreken we deze 

interventies en tonen we aan waarom deze interventies werkzaam zijn binnen de context van 

de ambulante woonbegeleiding. 

1. De professional begeleidt cliënten naar een stabiele woonsituatie om duurzaam 

wonen mogelijk te maken 

Een eerste domein waar woonbegeleiders vaak rond werken, is het begeleiden van cliënten 

naar een stabiele woonsituatie. Volgens een van de woonbegeleiders is het belangrijk om 

cliënten verbinding te laten maken met hun woning en de omgeving waar ze wonen om 

vluchtgedrag te vermijden, maar ook om financiële of relationele problemen te vermijden. De 

woonbegeleider stelt dat wanneer de woonsituatie van cliënten stabiel is, dat cliënten hun 

woning niet graag opgeven. Dit leidt tot een duurzame woonsituatie. Uit het onderzoek blijkt dat 

het belangrijk is om te werken aan een stabiele woonsituatie, zodat woonbegeleiders ook aan 

andere levensdomeinen kunnen werken.  

Ik geloof ook dat stabiliteit in huisvesting dat dat een van de belangrijkste dingen is 
van een mens. Als dat niet in orde is, dan kan je ook niet aan de rest werken. […] 
Want hoe kan je nu een open geest hebben voor uw kinderen of voor uw papieren 
op orde te houden als je er elke moment uitgezet kan worden (woonbegeleider 
wijkteam Berchem)? 
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Het onderzoek toont aan dat de woonbegeleiders cliënten naar een stabiele woonsituatie 

begeleiden door cliënten in de eerste plaats op een wachtlijst te zetten voor een sociale woning. 

Een van de woonbegeleiders geeft aan dat heel wat cliënten in erbarmelijke omstandigheden 

wonen, waardoor iemand op een wachtlijst zetten perspectief kan geven voor een stabiele en 

duurzame woonsituatie. Daarnaast zorgen woonbegeleiders er ook voor dat cliënten over 

meubels beschikken. Zodat het comfort en de kwaliteit van de woning goed is en zodat cliënten 

over voldoende meubels beschikken om in hun woning te kunnen wonen.  

Dat mensen voldoende meubelen hebben om in hun woning te kunnen wonen 
natuurlijk. Want ik heb dat al weleens gehad. Een mevrouw met 2 kinderen kwam 
uit dakloosheid. We hadden een goed appartement gevonden van de Ideale 
Woning. Ik ga dat van mijn leven niet vergeten dat eerste huisbezoek. Die had niks. 
Geen stoel. Die leefde op een deken. Geen bed, geen matras, nul. Dan kan je wel 
zeggen dat die een appartement heeft dat binnen de normen valt – dat huurcontract 
was uiteraard helemaal in orde – maar dan nog. Er moeten voldoende meubelen 
zijn om te kunnen wonen natuurlijk (woonbegeleider wijkteam Berchem). 

Om tot een duurzame woonst te kunnen komen, zorgen woonbegeleiders er verder ook voor 

dat de (achterstallige) huishuur betaald wordt. Het is immers belangrijk om ervoor te zorgen dat 

cliënten in hun woning kunnen blijven wonen. Want als mensen niet meer kunnen wonen, ‘kan 

je nog heel weinig doen’ (woonbegeleider wijkteam Linkeroever). De aanwezigheid van 

huurschulden geeft immers veel stress bij cliënten, waardoor woonbegeleiders daar ‘gewoon 

een oplossing moeten voor voorzien’ (coördinator wijkteam Linkeroever). Tot slot lukt het ook 

om cliënten tot een duurzame woonst te begeleiden, omdat de woonbegeleiders cliënten 

ondersteunen in huishoudelijk werk. De woonbegeleiders bekijken bijvoorbeeld of cliënten 

kunnen kuisen of dat ze daarin ondersteuning nodig hebben. 

We concluderen dat het begeleiden van cliënten naar een stabiele woonsituatie ervoor zorgt 

dat cliënten tot rust komen, dat woonbegeleiders daardoor ook aan andere levensdomeinen 

kunnen werken en dat cliënten beschikken over een duurzame woonst. 

2. De professional biedt structuur in de administratie van cliënten om ze rust te bieden 

Een tweede domein dat vaak naar voor kwam uit de interviews, betreft het bieden van structuur 

in de administratie van cliënten. Het onderzoek toont aan dat cliënten hierdoor tot rust komen. 

Zo geeft een van de cliënten aan: ‘Met die begeleidingen en ook die financiële begeleidingen, 

dat geeft mij echt tijd om mijn eigen ik terug op punt te zetten’ (cliënt wijkteam Berchem). De 

ambulante woonbegeleiding start om die reden vaak heel administratief, omdat het vaak gaat 

over een administratie die helemaal niet in orde is. Zo blijkt dat cliënten soms geen zicht meer 

hebben op welke schulden er allemaal zijn en hoeveel ze nog moeten afbetalen. 

Het onderzoek toont aan dat woonbegeleiders structuur brengen in de administratie van 

cliënten door cliënten alles aan administratie (rekeningen, betalingsbewijzen) te laten bezorgen 

aan de woonbegeleider. De woonbegeleider brengt dan structuur door de administratie te 

ordenen in verschillende categorieën. Zo geeft een cliënt aan: ‘Mijn woonbegeleider begon mijn 

brieven te ordenen in mappen en sommige brieven heeft ze zelfs weggesmeten. Ik heb een 

map met rekeningen die ik moet betalen, een map met alle brieven van het ACV en VDAB en 

nog een map’ (cliënt wijkteam Berchem). Ten tweede zoeken de woonbegeleiders ook uit wat 

de schulden van cliënten zijn. Dan bekijken ze waarover de schulden gaan en of de cliënten 

over alle rekeningen beschikken betreffende de schulden. Tot slot zorgen ze er ook voor dat de 

schulden met betrekking tot de huishuur als eerste afgelost worden. De woonbegeleiders 
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zorgen er dan bijvoorbeeld voor de juiste informatie verzameld en doorgegeven wordt aan een 

schuldbemiddelaar. 

3. De professional zorgt ervoor dat cliënten aan hun rechten komen 

Verder zorgen de woonbegeleiders ervoor dat cliënten aan hun rechten komen op verschillende 

levensdomeinen. De woonbegeleiders slagen hierin door ten eerste gebruik te maken van de 

rechtenverkenner. Een van de woonbegeleiders beschouwt de rechtenverkenner als een heel 

dankbare website, omdat ze op die manier heel snel kunnen bekijken waar cliënten mogelijks 

recht op hebben. Wanneer duidelijk wordt waar cliënten recht op hebben, vragen de 

woonbegeleiders de rechten aan. Bijvoorbeeld de woonpremie die iemand kan claimen. 

Daarnaast informeren de woonbegeleiders cliënten over hun rechten, maar wijzen ze ook op 

de mogelijke gevolgen van bepaalde rechten. Dit zorgt ervoor dat cliënten inzicht krijgen in de 

rechten die ze hebben. Tot slot maken de woonbegeleiders afspraken bij de nodige hulp- en 

dienstverleningsorganisaties om cliënten tot hun rechten te laten komen. Het onderzoek toont 

aan dat hierdoor ook drempels in toegankelijkheid naar deze organisaties worden verlaagd. Ter 

conclusie geeft een van de woonbegeleiders aan dat ze rechten uitzoeken voor cliënten ‘zodat 

mensen zo comfortabel mogelijk kunnen leven’ (woonbegeleider wijkteam Linkeroever). 

4. De professional werkt samen met de cliënten om ze controle te geven over hun 

traject 

Uit het onderzoek komt heel sterk naar voor dat de woonbegeleiders samenwerken met de 

cliënten. Dit is belangrijk omdat cliënten op die manier controle wordt gegeven over hun eigen 

traject. Een van de woonbegeleiders geeft aan dat dit ook voor hen een nieuwe manier van 

werken is. Telkens wanneer er stappen moeten ondernomen worden in de woonbegeleiding 

stellen de woonbegeleiders zichzelf de vraag of het iets is wat de cliënt zelf kan doen, zo niet 

nemen de woonbegeleiders het over met als doel om cliënten te laten zien hoe dingen 

aangepakt kunnen worden. 

Ik denk dat het CAW wel enorm hard geëvolueerd is om dingen niet te veel over te 
nemen. Vroeger deden wij veel in plaats van de cliënt. Terwijl we nu bij alles wat we 
doen toch wel kritisch de vraag stellen of dat iets is dat wij moeten doen of dat het 
iets is wat de cliënt kan doen. Als we iets overnemen, is dat ook wel met een bepaald 
doel. Dan nemen we dat over omdat de cliënt het enorm moeilijk heeft in die periode 
of omdat je daar naartoe wilt of om te laten zien hoe ze het moeten doen. Dus bij 
alles echt heel bewust stilstaan (woonbegeleider wijkteam Berchem). 

Om cliënten controle te geven over hun traject, is het enerzijds belangrijk om hen de keuze te 

geven waarrond er gewerkt zal worden. Zo blijkt uit het onderzoek dat de woonbegeleiders 

enerzijds cliënten voorstellen rond welk probleem er gewerkt kan worden. De woonbegeleiders 

geven aan dat het hun verantwoordelijkheid is om bepaalde dingen op de agenda te blijven 

brengen. Zo stelt een van de woonbegeleiders: ‘Het aanbod geven of de uitnodiging van “Ik kan 

u daar wel in ondersteunen om samen daar iets aan te doen”, dat vind ik een hele belangrijke’ 

(woonbegeleider wijkteam Berchem). Anderzijds laten ze cliënten ook zelf om hulp vragen, 

omdat het niet altijd vanzelfsprekend is om te weten waar cliënten aan willen werken. 

Ik heb een cliënt gehad die ik heel vaak bij ons probeerde aanhaken, maar waarbij 
het maar niet lukte. Uiteindelijk is ze zelf hulp komen vragen. Dan ben ik bij haar 
thuis gekomen. Wekenlang steeds hetzelfde gesprek gevoerd en een van haar 
vragen was om haar alimentatie in orde te brengen. Ze moest alimentatie krijgen 
voor haar twee kinderen, maar ze kreeg dat niet. Uiteindelijk is het gelukt om dat via 
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DAVO [Dienst voor Alimentatievorderingen] in orde te brengen. Sindsdien is de 
begeleiding een beetje sneller gegaan (woonbegeleider wijkteam Linkeroever). 

Wat bovenstaand citaat aantoont is dat het ook belangrijk is om cliënten tijd te geven om rond 

bepaalde problemen te willen werken, maar uit het onderzoek blijkt dat het soms noodzakelijk 

is om de urgentie van een situatie te benadrukken zodat situaties niet verergeren. Als 

bijvoorbeeld ‘iemand zijn geld opdoet in het café en daardoor geen facturen meer kan betalen, 

zie je als hulpverlener de bui al wel hangen. Dan weet je dat er problemen van komen en is het 

ook goed om die situatie te problematiseren’ (woonbegeleider wijkteam Berchem). 

Anderzijds is het belangrijk om cliënten de keuze te geven hoe er gewerkt zal worden. Dit wordt 

mogelijk gemaakt door verschillende begeleidingspistes af te toetsen bij cliënten of door samen 

met cliënten naar gepaste oplossingen te zoeken. Zo geeft een van de cliënten aan dat de 

woonbegeleider allerlei stappen onderneemt binnen het woonbegeleidingstraject, maar dat de 

woonbegeleider dit wel steeds bij de cliënt aftoets. Hierdoor behouden de cliënten het 

beslissingsrecht over hun traject. 

[De woonbegeleider] onderneemt van alles, maar ze vraagt steeds eerst hoe ik dat 
zie. Het is niet dat ze zegt van “We hebben zoveel geld. We gaan dat doen”. Nee, 
ik heb daar nog altijd wat beslissingsrecht in en dat vind ik dan heel goed. Zo zie ik 
ook ‘mensen begeleiden’. Je geeft al een stuk van uw privéleven over, maar 
uiteindelijk beslissen we zelf. Je neemt niet de mensen hun beslissingsrecht af. Dat 
vind ik een hele belangrijke (cliënt wijkteam Berchem). 

5. De professional werkt aan vaardigheden met cliënten om hen zelfredzaam te maken 

Onze analyse toont aan dat de woonbegeleiders ook werken aan vaardigheden van en met 

cliënten om hen zelfredzaam te maken op verschillende levensdomeinen. De woonbegeleiders 

vervullen daarbij in de eerste plaats een voorbeeldfunctie. Een van de woonbegeleiders geeft 

aan ‘als er is iets dat cliënten nog nooit hebben gedaan of van thuis nooit een voorbeeld hebben 

gekregen, hebben ze soms de moed niet om eraan te beginnen. Terwijl als ze zien dat iemand 

dat voor hen voordoet, dan schrikt dat ook niet meer af’ (woonbegeleider wijkteam Berchem). 

Zo bellen de woonbegeleiders bijvoorbeeld naar hulp- en dienstverleningsorganisaties waar 

cliënten bijzitten of bereiden ze samen met cliënten gesprekken voor. Gesprekken voorbereiden 

zorgt ervoor dat cliënten sociale vaardigheden aanleren en leren omgaan met mensen die een 

verschillende achtergrond hebben of met mensen die anders reageren dan men zou 

verwachten. Een van de cliënten bevestigt dit: 

Eén ding dat ik ook geleerd heb is hoe ik met sommige mensen moet praten. Als ik 
naar hun bureau kom, weet ik hoe ik hen moet aanspreken. […] Als ik bijvoorbeeld 
een job aan het zoeken ben, moet ik mensen opbellen. De manier waarop je iemand 
aanspreekt of hoe je je presenteert, kan je ook helpen in het vinden van een job 
(cliënt wijkteam Berchem). 

Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat woonbegeleiders cliënten ook informeren op 

verschillende levensdomeinen om hen vaardigheden bij te leren. Het gaat hierbij over het 

informeren van cliënten over ‘Hoe beheer ik mijn huis als een goede huisvader?’, ‘Hoe kan ik 

overlast vermijden? Of ‘Hoe moet ik mijn financiën beheren?’. Ten derde krijgen cliënten 

experimenteerruimte. Dit zorgt ervoor dat cliënten ruimte krijgen om te mislukken, maar ook dat 

cliënten de kans krijgen om die manier zelfvertrouwen op te bouwen. Zo geeft een van de 

coördinatoren aan dat woonbegeleiders samen met cliënten op pad gaan om zo vaardigheden 

terug onder de knie te krijgen. ‘Dat is met vallen en opstaan’ (coördinator wijkteam Berchem). 
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Omdat de woonbegeleiders dit samen met cliënten doen, bouwen cliënten meer zelfvertrouwen 

op. ‘Hoe meer zelfvertrouwen, hoe meer cliënten zelf kunnen en durven opnemen’ 

(woonbegeleider wijkteam Linkeroever). Tot slot proberen de woonbegeleiders er ook voor te 

zorgen dat cliënten als vrijwilliger aansluiting vinden bij een organisatie om diverse 

vaardigheden aan te leren. Het zorgt volgens een van de coördinatoren ook voor zingeving in 

mensen hun leven, wat volgens de coördinator van onschatbare waarde is. 

6. De professional neemt een bemiddelingsrol op  

Het onderzoek toont verder ook aan dat de woonbegeleiders soms een bemiddelingsrol moeten 

opnemen binnen de woonbegeleiding. Deze bemiddelingsrol is belangrijk om de relatie tussen 

de cliënt en zijn huisbaas te herstellen, als ook tussen de cliënt en zijn schuldeisers. Wat betreft 

de relatie tussen de huisbaas en de cliënt, geeft de beleidscoördinator aan dat er vaak frictie 

op deze relatie zit door achterstallige huurschulden of omwille van het feit dat de huisbaas niet 

altijd op de hoogte is van de situatie van de cliënt. De woonbegeleiders zorgen er dan voor dat 

de huisbaas geïnformeerd wordt en dat de huishuur terug in orde gebracht wordt, zodat de kans 

op uithuiszetting verkleint of verdwijnt. Als er bijvoorbeeld een dreiging tot uithuiszetting is 

wegens het niet betalen van de huur, nemen de woonbegeleiders contact op met de huisbaas 

om deze te informeren over het feit dat er een schuldbemiddelaar is aangesteld. 

Om de relatie tussen de cliënt en de schuldeisers te herstellen, informeren de woonbegeleiders 

de schuldeisers over de situatie van de cliënt. Wanneer er bijvoorbeeld heel wat schulden zijn 

of wanneer de cliënt wordt geconfronteerd met deurwaarders, spreken de woonbegeleiders de 

schuldeisers aan, delen ze mee dat de cliënt bij hen in begeleiding is en vragen ze tijd om de 

schulden te kunnen afbetalen. Daarnaast maken de woonbegeleiders soms samen met de 

schuldeisers en de cliënt een haalbaar afbetalingsplan op. Daarbij bekijken de woonbegeleiders 

wat er mogelijk is bij de cliënt, toetsen ze dit af bij de schuldeisers en volgen ze dit op van zodra 

iedereen zijn akkoord gegeven heeft. Tot slot wordt er soms ook financiële begeleiding 

opgestart om de relatie met schuldeisers te herstellen. Zo kan er bijvoorbeeld een 

bewindvoerder ingeschakeld worden om de schulden van een cliënt op te volgen. Zo geeft een 

van de cliënten aan ‘Ik heb nu dus een bewindvoerder die ervoor zorgt dat mijn rekeningen en 

huur betaald worden’ (cliënt wijkteam Binnenstad). Ook budgetbegeleiding, budgetbeheer, 

schuldhulpverlening en collectieve schuldbemiddeling behoren tot de mogelijkheden. 

7. De professional verwijst cliënten door om hen te ondersteunen op diverse 

levensdomeinen 

Verder verwijzen de woonbegeleiders cliënten door naar diverse hulp- en 

dienstverleningsorganisaties om hen te ondersteunen op diverse levensdomeinen. Dit wil 

zeggen dat cliënten op maat worden doorverwezen naar andere organisaties of deelwerkingen 

van het CAW op basis van hun vragen en noden. Een van de woonbegeleiders geeft aan dat 

dat ze heel veel doorverwijzen omdat ze generalistisch werken. De woonbegeleider geeft aan 

dat ze ‘voor heel veel gespecialiseerde taken gewoon niet de beste dienst voor een cliënt zijn. 

Er zijn dan andere diensten die dat veel beter kunnen’ (woonbegeleider wijkteam Linkeroever). 

De woonbegeleiders vragen ook steeds aan de cliënten of ze contact mogen opnemen ‘met 

andere diensten om de situatie kort uit te leggen en eventueel een afspraak te maken’ 

(woonbegeleider wijkteam Berchem). Cliënten kunnen bijvoorbeeld doorverwezen worden naar 

organisaties die gespecialiseerd zijn in werk, financiële begeleiding of therapeutische hulp. Het 

onderzoek toont aan dat het hierbij niet om een loutere doorverwijzing gaat. Zo vragen de 

woonbegeleiders aan cliënten om mee te gaan naar een hulp- en dienstverleningsorganisaties. 
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’Als je samen bent geweest, heb je het ook samen gehoord en kan je daarna vertalen wat er 

gezegd is’ (woonbegeleider wijkteam Berchem). 

Cliënten doorverwijzen is een belangrijke methodiek binnen de ambulante woonbegeleiding. 

Dit zorgt er immers voor dat cliënten vanuit een onafhankelijk positie kunnen begeleid worden. 

Zo verwijzen  woonbegeleiders cliënten vaak door naar organisaties die gespecialiseerd zijn in 

levensdomeinen waar de woonbegeleiders geen expertise in hebben. Wat betreft de 

onafhankelijk positie van de woonbegeleiders geeft een van de woonbegeleiders aan: ‘Om 

zowel de begeleiding van een ouder te doen - bijvoorbeeld het budgetbeheer - en me ook nog 

eens te moeien in de opvoeding van kinderen. Ik vind dat heel moeilijk om daarin te adviseren 

dus daarin verwijs ik vaak door’ (woonbegeleider wijkteam Linkeroever). 

8. De professional werkt samen in duo-begeleidingen 

Tot slot blijkt uit het onderzoek dat de woonbegeleiders soms ook in duo samenwerken met 

andere hulp- en dienstverleners. Of cliënten in duo worden begeleid, is afhankelijk van de cliënt 

zelf, de vragen die de cliënt heeft en de mate waarin de woonbegeleider de juiste persoon is 

om bepaalde problemen alleen te behandelen. ‘Want soms zijn het hele zware dossiers waar 

je echt niet alleen mee aan de slag kan’ (woonbegeleider wijkteam Linkeroever). Duo-

begeleiding worden nooit gedaan met hulpverleners die net dezelfde focus hebben als de 

woonbegeleiders of die niet hetzelfde doen. Bijvoorbeeld ‘hulpverleners in de gehandicapten 

sector die exact hetzelfde doen, maar voor gehandicapten heeft geen zin’ (woonbegeleider 

wijkteam Berchem). Een duo-begeleiding heeft enkel zin als het om een hupverlener gaat die 

een andere focus heeft, om te vermijden dat beide hulpverleners eenzelfde begeleiding doen. 

Door cliënten in duo te begeleiden kunnen diverse levensdomeinen tegelijk behandeld worden 

binnen de ambulante woonbegeleiding. Wanneer er bijvoorbeeld een duo-begeleiding wordt 

opgestart met een begeleider van VAGGA, dan zal de begeleider van VAGGA de psychische 

begeleiding op zich nemen omdat zij hierin gespecialiseerd zijn en dan focussen de 

woonbegeleiders zich bijvoorbeeld op het budgetbeheer of het versterken van het netwerk van 

de cliënt. 

We hebben een duo-begeleiding lopen met iemand met verzamelwoede. Dat is een 
van de moeilijkste problematieken dat je hebt. Daar kan bijvoorbeeld iemand vanuit 
het team van VAGGA zijn aandacht op vestigen en dan kunnen wij dat ook wat 
loslaten als woonbegeleider. Wij gaan dan veel meer werken rond budgetbeheer, 
begeleiding, het netwerk versterken en op zoek gaan naar waar we kunnen 
aanhaken. Wij gaan dan wel een stukje los blijven van het psychische, omdat dat 
dan veel meer de expertise is van onze partner daarin (beleidscoördinator CAW 
Antwerpen). 

Het onderzoek toont aan dat men in een duo-begeleiding erin slaagt om diverse levensdomein 

tegelijk te behandelen, omdat de woonbegeleiders ten eerste overleg plegen met de duo-

begeleiders over hoe de cliëntsituatie aan te pakken. Daarbij worden ook begeleidingsdoelen 

opgesteld tussen beide hulpverleners in aanwezigheid van de cliënt, zodat de cliënt ook weet 

wat er van hem verwacht wordt en wat men wil bereiken binnen de begeleiding. Ten tweede 

worden er ook duidelijke afspraken gemaakt met de duo-begeleider over wie rond welk 

levensdomein zal werken. Een van de woonbegeleiders geeft bijvoorbeeld aan dat wanneer 

contextbegeleiding betrokken is, dat zij meestal rond de ouder werkt en de contextbegeleider 

rond de kinderen. Communicatie is dan heel belangrijk om te komen tot een taakverdeling en 

overlap tussen beide begeleidingen vermijden. Ten derde slaagt men er ook in om diverse 
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levensdomeinen tegelijk te behandelen omdat de woonbegeleider en duo-begeleider samen op 

huisbezoek gaan bij cliënten. Hierdoor wordt uniforme informatie over de verschillende 

levensdomeinen snel en efficiënt overgedragen naar de cliënt toe, maar ook tussen beide 

begeleiders. 

Daarnaast slaagt men er ook in om cliënten dankzij een duo-begeleiding sneller te laten 

instromen in de nodige hulp- en dienstverleningsorganisaties. Men slaagt hierin omdat de 

begeleiders hun krachten kunnen bundelen om sneller aan de alarmbel trekken bij andere 

organisaties omtrent de situatie van de cliënt. 

Ik had een cliënt aangemeld gekregen met een dubbel diagnose. Alcoholverslaving 
en borderline. Ik ben toen samen met de maatschappelijk werker van het OCMW 
gans België afgereden om die cliënt ergens binnen te krijgen. Door dat samen met 
iemand van het OCMW te doen, hebben we de druk bij de psychiatrie kunnen 
opdrijven om die cliënt toch ergens binnen te krijgen voor opname (woonbegeleider 
wijkteam Binnenstad). 

Tot slot zorgt een duo-begeleiding er ook voor dat men herval bij cliënten kan voorkomen met 

betrekking tot hun geestelijke gezondheid. Het onderzoek toont aan dat de woonbegeleider en 

duo-begeleider in nauw contact staan met elkaar. Hierdoor wordt informatie tussen beide 

hulpverleners snel en efficiënt gedeeld en wordt expertise uitgewisseld. Zo geeft een van de 

woonbegeleiders als voorbeeld dat een duo-begeleider haar had opbelt omdat een cliënt, die 

regelmatige een psychose krijgt, niet meer bij de apotheker verscheen. De woonbegeleider kon 

de cliënt dan contacteren om aan te geven dat het belangrijk is om zijn medicatie te blijven 

innemen. In deze situatie was het doel om te voorkomen dat die cliënt opnieuw een psychose 

kreeg. 
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Stap 4: Afronden van de ambulante woonbegeleiding 

Het succes van een ambulante woonbegeleiding wordt gestuurd door het perspectief van de 

cliënt. Een van de coördinatoren heeft aan dat ‘als een cliënt op een bepaald moment zegt van 

“Het werkt wel. Op mijn manier, maar het werkt.”, dan is een begeleiding mega succesvol’ 

(coördinator wijkteam Linkeroever). Van zodra de begeleiding als succesvol omschreven kan 

worden, kunnen de woonbegeleiders cliënten begeleiden naar de afronding van de 

woonbegeleiding. Het onderzoek toont aan dat er een aantal resultaten of ‘outcomes’ zijn die 

aangeven of een woonbegeleiding al dan niet succesvol is geweest.  

Een woonbegeleiding kan als succesvol omschreven worden wanneer cliënten in de eerste 

plaats zijn gekomen tot een duurzame woonst. Dit wil zeggen dat ‘iemand nog woont of kan 

blijven wonen in de woning waar hij woonde wanneer hij bij ons werd aangemeld’ 

(beleidscoördinator CAW Antwerpen). Ten tweede is een woonbegeleiding succesvol wanneer 

cliënten de vooropgestelde doelstellingen hebben bereikt. Het gaat daarbij om doelstellingen 

zoals ‘schuldenvrij zijn, andere hulpverlening is geïnstalleerd, het eigen netwerk is 

geactiveerd…’ (woonbegeleider wijkteam Linkeroever). Een derde succesvol resultaat van de 

ambulante woonbegeleiding is wanneer cliënten versterkt zijn. Dit wil zeggen dat ‘het welzijn 

van de cliënt stabiel is gebleven of verhoogd is’ (beleidscoördinator CAW Antwerpen) en dat 

‘mensen hun leven terug in eigen handen hebben genomen en ook die verantwoordelijkheid 

terug opnemen over hun leven’ (woonbegeleider wijkteam Binnenstad). Het succes van de 

woonbegeleiding wordt met andere woorden ook beïnvloed door het welzijn van de cliënt en 

dat mate waarin de cliënt controle neemt over zijn eigen leven. Tot slot blijkt dat een ambulante 

woonbegeleiding als succesvol omschreven kan worden wanneer cliënten de weg kennen naar 

de nodige hulp- en dienstverleningsorganisaties.  

Uit het onderzoek blijkt dat de woonbegeleiders twee stappen ondernemen wanneer ze een 

ambulante woonbegeleiding afronden. Enerzijds treden ze in overleg met de cliënten om 

afspraken te maken rond het afbouwen van de contacten. Anderzijds treden ze in overleg met 

het team om het dossier van de cliënt intern af te sluiten. 

1. Door in overleg te treden met de cliënt om het contact af te bouwen 

Zoals gesteld, treden de woonbegeleiders in overleg met de cliënt omtrent het afbouwen van 

de contacten naar aanleiding van de afronding van de ambulante woonbegeleiding. Een van 

de woonbegeleiders geeft aan dat ze daarbij niet expliciet tegen de cliënt zeggen ‘Ik denk erover 

om af te ronden. Wat vind jij daarvan?’, maar stellen ze voor: ‘We zien elkaar nu elke week, 

maar ik denk dat dat niet meer nodig is. Wat denk je? Zullen we eens over twee weken een 

afspraak maken?’ (woonbegeleider wijkteam Linkeroever). Ze bouwen met andere woorden de 

contactmomenten met de cliënt stelselmatig af tot het moment dat woonbegeleiders kunnen 

zeggen ‘Weet je wat? Ik ga geen afspraak meer maken. Als er iets is, weet je me zitten. Je kent 

mijn telefoonnummer en dan kom je maar langs’ (woonbegeleider wijkteam Linkeroever). 

Concreet houdt het in dat ze cliënten minder intensief zien en steeds bekijken of het een langere 

periode goed gaat met de cliënt. 

Een van de woonbegeleiders geeft daarbij wel aan dat werken naar een afronding voor veel 

cliënten moeilijk is. Een afronding gebeurt zelden op vraag van de cliënt, omdat die zich veilig 

voelt in de woonbegeleiding. Daarom is het belangrijk om bij de afronding een aantal afspraken 

te maken rond een einddatum, hoe ze cliënten mentaal kunnen voorbereiden op de afronding 

en op welke manier ze de afronding zullen aanpakken. 
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2. Door in overleg te treden met het team om het dossier van de cliënt af te sluiten 

De tweede stap met betrekking tot de afronding van een ambulante woonbegeleiding betreft 

het in overleg treden met het woonbegeleidingsteam om het dossier ook intern af te ronden. 

Het onderzoek toont aan dat een dossier succesvol intern kan afgesloten worden enerzijds 

omdat cliënten de keuze krijgen om het dossier af te sluiten. Zo geeft een woonbegeleider aan 

dat wanneer het afbouwen van de contacten met de cliënten werkt, dat ze aan cliënten 

voorstellen ‘Als het voor jou oké is bespreek ik in het team om jouw dossier af te ronden’ 

(woonbegeleider wijkteam Linkeroever). Daarbij is het wel belangrijk om mee te delen aan 

cliënten dat als er vragen zijn, dat men die altijd mag stellen aan de woonbegeleider of via het 

onthaal van het wijkteam.  

Anderzijds blijkt uit het onderzoek dat het ook belangrijk is om een dossier intern af te sluiten, 

omdat het afsluiten van een dossier een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Zo geeft een van 

de woonbegeleiders aan dat men als team open en eerlijk moet kunnen communiceren over de 

stand van zaken per levensdomein van een cliënt. Dan gaat men bijvoorbeeld na of er nog 

schulden zijn, of de woning van de cliënt proper is en of de cliënt zijn afspraken nakomt. 

Wanneer alles in orde is, kan er beslist worden dat het dossier kan afgerond worden en kan 

men een nazorgtraject opstarten met de cliënt. 
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Stap 5: Nazorg om in te zetten op zorgcontinuïteit en herval te vermijden 

De laatste stap in de ambulante woonbegeleiding van CAW Antwerpen focust zich op het 

nazorgtraject van cliënten. Volgens het jaarrapport van 2019 van CAW Antwerpen betreft 

nazorg ‘een beperkt aantal contacten of ondersteunende activiteiten na het afsluiten van een 

begeleiding, op initiatief van de cliënt of van de hulpverlening, in functie van het toetsen van 

doelstellingen, het opfrissen van doelstellingen die binnen de begeleiding verworven waren of 

het vermijden van herval’. Nazorg gaat dan niet over structureel afspreken met de cliënt, maar 

over ad hoc huisbezoeken, telefoontjes of de cliënt die contact opneemt met de 

woonbegeleider. De beleidscoördinator geeft aan dat nazorg een belangrijk aspect is van de 

woonbegeleiding, maar volgens een van de woonbegeleiders is het nazorgtraject nog niet 

gestructureerd opgebouwd. Zo blijkt dat sommige woonbegeleiders soms vier mensen in 

nazorg hebben, terwijl anderen niemand. Volgens de woonbegeleider is een nazorgtraject ‘een 

zwaar onderschatte werkdruk, want mensen blijven wel welkom’ (woonbegeleider wijkteam 

Berchem). 

Het inzetten op nazorg is volgens het jaarrapport van 2019 ‘vooral belangrijk voor de meest 

kwetsbaren van de beoogde doelgroep: mensen die weinig zelfredzaam zijn en niet kunnen 

terugvallen op een eigen netwerk’. Met het nazorgtraject wil men dan vooral inzetten op 

zorgcontinuïteit en preventie bij het voorkomen van verdere sociale problemen zoals 

uithuiszetting, herval in schulden en het vroegtijdig opnemen van eventuele nieuwe vragen. 

Uit het onderzoek komt naar voor dat een nazorgtraject kan starten op initiatief van de cliënt, 

dat de woonbegeleider cliënten blijvend ondersteund ook na afsluiten van hun dossier en dat 

woonbegeleiders binnen dit nazorgtraject cliënten proberen te verankeren in de wijk. 

1. Op initiatief van de cliënt bij een hulp- of ondersteuningsvraag 

Zoals gezegd, kan nazorg starten op vraag van de cliënt wanneer deze nog een hulp- of 

ondersteuningsvraag heeft. Woonbegeleiders delen steeds mee aan cliënten dat ze ‘welkom 

zijn als ze terug een begeleidingsvraag hebben’ (woonbegeleider wijkteam Berchem). Een van 

de cliënten bevestigt dit: ‘Als er iets is, mag ik mijn woonbegeleider altijd bellen. Dat heeft ze 

mij wel verteld. Dat zal ik denk ook wel doen. […] Ik zou dan terug contact zoeken met [de 

woonbegeleider] en met [de psycholoog van VAGGA]’ (cliënt wijkteam Binnenstad). Een van 

de coördinatoren geeft als voorbeeld dat een cliënt na drie jaar terug verslaafd was geraakt aan 

alcohol. De cliënt heeft toen zelf naar haar woonbegeleider gebeld om te laten weten dat het 

niet goed met haar ging. De woonbegeleider heeft dan met de cliënt bekeken welke stappen er 

ondernomen moesten worden. In vele gevallen kan een ondersteuningsvraag ook betrekking 

hebben op brieven waarvan cliënten niet begrijpen wat ze ermee moeten doen. De 

woonbegeleiders nemen dan de tijd om de brief uit te leggen aan de cliënt. Hetzij face-to-face, 

hetzij via de telefoon. 

Ik heb een gezin dat ik anderhalf jaar langdurige woonbegeleiding heb gehad. […] 
Nu sturen die mij zo om de maand eens een keer van “Ik heb hier een brief gehad 
en ik versta echt niet wat ik hiermee moet doen. Wil jij mij eens helpen met die te 
vertalen?”. […] Dat duurt dan maar 10 minuten of zo, maar die mensen zijn wel echt 
geholpen (woonbegeleider wijkteam Berchem). 
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2. De cliënten blijvend ondersteunen 

Nazorg kan ook op initiatief van de hulpverlening zelf, waarbij de woonbegeleiders zich inzetten 

om de cliënt blijvend te ondersteunen. Dit is belangrijk, omdat een woonbegeleiding ‘anders te 

bruuske eindigt. Heel veel mensen hebben schrik als de woonbegeleiding stopt. Ze komen 

vanuit een heel kwetsbare situatie en als de woonbegeleiding wegvalt, denken ze dat ze terug 

naar die kwetsbare situatie gaan’ (woonbegeleider wijkteam Berchem). Overschakelen naar 

een nazorgtraject is volgens de woonbegeleider dan belangrijk om cliënten te laten zien dat ze 

versterkt zijn, maar ook zodat cliënten weten dat ze nog ergens terecht kunnen met hun 

problemen. 

Het onderzoek toont aan dat woonbegeleiders cliënten kunnen blijven ondersteunen, omdat ze 

in de eerste plaats bereikbaar blijven voor ondersteuningsvragen. Dit verwezenlijken ze door 

cliënten te laten weten dat ze de woonbegeleider nog altijd kunnen opbellen en dat ze nog altijd 

bij de woonbegeleider terecht kunnen. Ten tweede door cliënten proactief te contacteren. 

Proactief cliënten contacteren is belangrijk, omdat de woonbegeleiders merken dat ze ‘met 

cliënten werken die niet altijd zelf op tijd hulp vragen. Je moet er dan iets meer aanklampend 

mee aan de slag. Ook om te voorkomen dat het weer te ver gaat. We werken uiteindelijk met 

heel kwetsbare mensen. We moeten daar niet op focussen, maar we mogen dat ook niet 

vergeten’ (woonbegeleider wijkteam Linkeroever). Cliënten opbellen kan dan een vorm van 

proactief werken zijn. Ten derde toont het onderzoek ook aan dat woonbegeleiders cliënten 

blijvend ondersteunen, omdat partnerorganisaties een mogelijke herval van cliënten signaleren 

bij de woonbegeleiders. Verder is de aanwezigheid van de woonbegeleider in de wijk ook een 

belangrijk werkzaam element in het mogelijk maken van een nazorgtraject. Tot slot slagen de 

woonbegeleiders erin om cliënten blijvend te ondersteunen, omdat ze kortdurende interventies 

ondernemen wanneer dit nodig blijkt te zijn. Een van de coördinatoren geeft aan dat die 

interventies ‘per definitie kortdurend zijn, omdat je heel die vertrouwensband al hebt 

opgebouwd’ (coördinator wijkteam Linkeroever). Zo geeft de beleidscoördinator als voorbeeld: 

‘Bijvoorbeeld iemand die we al vijf maanden niet meer gezien hebben. Ineens komt er terug 

een schuld boven water. Daar efkes terug op inzetten en klaar. Dan is er terug een vrij pad voor 

hen’. 

3. Cliënten verankeren in de wijk door hen te stimuleren gebruik te maken van het 

aanbod 

Een laatste interventie om nazorg mogelijk te maken in het traject betreft het verankeren van 

cliënten in de wijk door hen te stimuleren om gebruik te maken van het aanbod aan 

ontmoetingsruimtes in de wijk. Dit aanbod kan betrekking hebben op ‘Koffie en formulieren’, 

een aanbod van samenlevingsopbouw, het onthaal van de wijkteams, georganiseerde 

ontmoetingsmomenten en het toeleiden van cliënten naar ontmoetingsplekken in de wijk 

(Jaarrapport 2019). Dit zorgt ervoor dat cliënten zichtbaar blijven voor de woonbegeleiders, 

waardoor de woonbegeleiders snel acties kunnen ondernemen indien er een vermoeden van 

herval zou zijn. 



 

40/167 

 



 

41/167 

Overkoepelende interventies 

Naast de verschillende stappen die ondernomen worden in kader van de ambulante 

woonbegeleiding, hebben we in de loop van het onderzoek opgemerkt dat er ook twee 

belangrijke overkoepelende interventies te identificeren zijn. Het gaat hierbij om interventies die 

eigenlijk gedurende het hele woonbegeleidingstraject plaatsvinden. Enerzijds wordt de ZRM als 

monitoringsinstrument ingezet om impactgericht te kunnen handelen omdat men feedback 

creëert over de woonbegeleidingstrajecten. Anderzijds wordt er een casusoverleg 

georganiseerd tussen de woonbegeleider, de cliënt en de cliënt zijn netwerk aan hulpverleners. 

We bespreken beide interventies achtereenvolgens. 

1. ZRM als monitoringinstrument  

Zoals eerder aangegeven, kan de ZRM op verschillende manieren ingezet worden in een 

begeleidingstraject. We hebben reeds de ZRM geïntroduceerd als screenings- en 

meetinstrument, maar het onderzoek leert ons dat de ZRM in de woonbegeleiding ook als 

monitoringinstrument wordt gebruikt om de voortgang en ontwikkeling van de cliënt te volgen 

(Lauriks et al., 2017). De ZRM zorgt ervoor dat er zowel tijdens als bij het afronden van een 

woonbegeleidingstraject feedback wordt gecreëerd over de trajecten van cliënten. 

In de eerste plaats zorgt de ZRM ervoor dat er tijdens de woonbegeleidingstrajecten feedback 

wordt gecreëerd. De ZRM gedurende het hele traject inzetten als monitoringsinstrument is met 

andere woorden belangrijk zodat de woonbegeleiders cliënten doelgericht kunnen blijven 

begeleiden. Volgens de beleidscoördinator zorgt de ZRM ervoor dat de woonbegeleiders 

gefocust blijven op het traject van mensen en dat er doelgericht moet gewerkt worden. Wat 

voorheen soms wat wegsloop volgens de beleidscoördinator. Woonbegeleiders bevestigen dit: 

‘Ik vind de ZRM een goed werkinstrument voor de begeleiding, om toch bepaalde doelen in het 

oog te houden’ (woonbegeleider wijkteam Berchem). Daarnaast geven de woonbegeleiders 

aan dat de ZRM hen ook verplicht om alle levensdomeinen van een cliënt aan te raken. Soms 

kan het immers zijn dat woonbegeleiders vermoeden dat bepaalde levensdomeinen wel oké 

zijn, maar dat de ZRM hen toch doet inzien dat eraan gewerkt kan worden. De ZRM als 

monitoringsinstrument inzetten om feedback te creëren over het traject is enerzijds werkzaam 

omdat de ZRM driemaandelijks wordt ingevuld om het effect van de woonbegeleiding na te 

gaan. Anderzijds omdat de ZRM tijdens cliëntbesprekingen wordt gebruikt in team of in een 

gesprek met de coördinator. Bij beide interventies wordt elk levensdomein onder de loep 

genomen met als doel de cliënten meer zelfredzaam te maken. Dan wordt er bekeken hoever 

de woonbegeleiders staan in de begeleiding, wat de cliënt belangrijk vindt, wat de 

woonbegeleider belangrijk vindt en welke stappen er nog zullen gezet worden.  

Ten tweede wordt de ZRM als monitoringsinstrument in de afrondingsfase gebruikt zodat het 

effect van de woonbegeleiding in beeld wordt gebracht aan de hand van de ZRM-scores. Ook 

deze interventie zorgt ervoor dat er feedback wordt gecreëerd over het 

woonbegeleidingstraject, omdat er bij een score van 3 of meer op de ZRM wordt bekeken of de 

begeleiding kan worden afgerond (Bijlage betoelatingsovereenkomst 2019). Een 

woonbegeleiding kan positief afgerond worden wanneer de scores op de ZRM 3 of meer zijn 

en negatief wanneer de scores lager dan 3 zijn op ZRM. De ZRM geeft met andere woorden 

‘een beeld van de situatie als een dossier wordt afgesloten’ (woonbegeleider wijkteam 

Binnenstad). 
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Hieruit concluderen we dat er op verschillende momenten in de woonbegeleiding gebruik wordt 

gemaakt van de ZRM om feedback te creëren over het traject. Dit zorgt ervoor dat de 

woonbegeleiders op regelmatige basis input krijgen over het effect van de woonbegeleiding 

waardoor ze enerzijds het traject op korte termijn kunnen bijsturen naargelang de vragen, 

noden en verwachtingen van de cliënt en anderzijds steeds impactgericht kunnen blijven 

handelen. We kunnen dus stellen dat door het gebruik van de ZRM het effect van de 

woonbegeleiding en het bereiken van de doelstellingen steeds centraal staat.  

2. Casusoverleg met de cliënt en zijn netwerk aan hulpverleners 

Een tweede overkoepelende interventie van de ambulante woonbegeleiding is het 

casusoverleg tussen de woonbegeleider, de cliënt en de cliënt zijn netwerk aan hulpverleners. 

Een casusoverleg is in de eerste plaats werkzaam omdat de woonbegeleiders op die manier 

een overzicht krijgen van de betrokken hulp- en dienstverleningsorganisaties bij een cliënt. 

Daarbij treden de woonbegeleiders op als casemanager. Een van de woonbegeleiders geeft 

aan dat ze ‘als woonbegeleider de verantwoordelijkheid hebben om een overzicht te houden 

over alle hulpverleners of diensten die betrokken zijn bij een cliënt. De huisarts, gezinszorg, 

verpleging, voor de kinderen…’ (woonbegeleider wijkteam Berchem). Het is dan niet alleen hun 

taak om overzicht te houden in het dossier, maar ook om ‘de contactpersoon te blijven voor 

iedereen’ (woonbegeleider wijkteam Berchem). Het onderzoekt toont aan dat een casusoverleg 

er enerzijds voor zorgt dat de cliënt vertrouwen krijgt in het netwerk aan hulpverleners dat zich 

rond hem bevindt. ‘Waardoor de cliënt ziet dat er heel veel mensen om hem en om zijn situatie 

geven en daar mee aan willen werken om het te verbeteren’ (woonbegeleider wijkteam 

Linkeroever). Anderzijds zorgt het er ook voor dat de cliënt weet bij welke organisatie hij terecht 

kan voor welke vragen of problemen. 

Daarnaast zorgt een casusoverleg er ook voor dat cliënten op diverse levensdomeinen tegelijk 

kunnen begeleid worden. Volgens een van de coördinatoren steekt ‘zo een casusoverleg alles 

wel in een stroomversnelling’ (coördinator wijkteam Linkeroever). Deze stroomversnelling wordt 

ten eerste veroorzaakt omdat men in overleg treedt over hoe men de cliëntsituatie zal 

aanpakken op verschillende levensdomeinen. Een van de woonbegeleiders geeft aan ze op 

een casusoverleg ‘meestal het einddoel bespreken en bespreken hoe we dat gaan bereiken’ 

(woonbegeleider wijkteam Binnenstad) waarbij er aandacht wordt besteed aan de rollen van de 

verschillende betrokken diensten, zoals familiehulp of een huisarts. Ten tweede kunnen cliënten 

op diverse levensdomeinen tegelijk geholpen worden als er duidelijke afspraken worden 

gemaakt tussen de verschillende diensten. Afspraken maken zorgt ‘vooral meer duidelijkheid. 

Vaak zit iedereen voor een stuk op zijn eigen eilandje en doen we allemaal wat we denken dat 

het beste is voor de cliënt, maar daardoor doen we soms ook dubbel werk’ (woonbegeleider 

wijkteam Linkeroever). Tot slot werkt een casusoverleg ook om cliënten op diverse 

levensdomeinen tegelijkertijd te helpen. De woonbegeleiders kunnen dankzij het casusoverleg 

sneller contact opnemen met de betrokken hulpverleners wanneer er zich problemen stellen. 

Zo stelt een van de woonbegeleiders: ‘Wij zien vaak meer omdat wij op huisbezoek komen. Wij 

zien de mensen in verschillende omgevingen, maar een huisarts, een psychiater… Die zien de 

mensen niet in hun eigen omgeving. Dan denk ik dat wij wel belangrijk zijn om dat beeld over 

te brengen’ (woonbegeleider wijkteam Linkeroever). Hierdoor kunnen problemen op diverse 

levensdomeinen sneller opgelost worden. 

Tot slot zorgt een casusoverleg ervoor dat er expertise kan uitgewisseld worden tussen de 

verschillende hulp- en dienstverleningsorganisaties die deelnemen aan het casusoverleg of 
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omdat de woonbegeleiders deelnemen aan overlegmomenten van andere organisaties. Dit leidt 

ertoe dat cliënten sneller geholpen kunnen worden. Het zorgt er daarnaast ook voor dat de 

verschillende diensten elkaar beter leren kennen en contactpersonen uitbouwen 

(woonbegeleider wijkteam Linkeroever). 
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Kanttekeningen bij de werkzame principes  

Uit het voorgaande blijkt dat er heel wat werkzame principes te identificeren zijn met betrekking 

de ambulante woonbegeleiding van CAW Antwerpen, maar het onderzoek toont ook aan dat er 

kanttekening te maken zijn bij deze werkzame principes. Om deze kanttekeningen overzichtelijk 

weer te geven, maken we een onderscheid tussen kanttekening op niveau van de cliënt, op 

niveau van de organisatie en op niveau van de omgeving. We starten met de kanttekeningen 

op niveau van de cliënt. 

1. Op niveau van de cliënt 

Het onderzoek toont aan dat er op niveau van de cliënten drie kanttekeningen te maken zijn. 

Zo blijkt dat cliënten soms weerstand bieden in de woonbegeleiding, omdat er niet op zijn/haar 

tempo gewerkt wordt. Dit kan te maken hebben met het feit dat de woonbegeleider ‘misschien 

te bruusk geweest is of de dingen te rap benoemd heeft. Dan ga je door die weerstand van de 

cliënt’ (woonbegeleider wijkteam Berchem). ‘Het gebeurt dan dat een begeleiding vroegtijdig 

stopt’ (coördinator wijkteam Linkeroever).  

Ten tweede kan het ook dat de cliënt plots afhaakt, zonder duidelijke oorzaak. Zo kan het 

gebeuren dat cliënten niet meer van zich laten horen, de deur niet meer opendoen, niet meer 

naar afspraken komen of de telefoon niet meer opnemen. Wanneer dit gebeurt, worden 

woonbegeleiders verplicht om de woonbegeleiding op te geven en af te sluiten. Want ‘je kan 

niet werken als je een cliënt één keer wel ziet en dan drie maanden niet meer. Dan weet je niet 

wat er in de tussentijd allemaal gebeurt’ (woonbegeleider wijkteam Linkeroever). Dit wordt 

gezien als de keerzijde van het vrijwillige karakter van de ambulante woonbegeleiding.  

Ten derde blijkt dat cliënten soms afhankelijk blijven van de woonbegeleiders. Enerzijds kan dit 

te maken hebben met het feit dat ze niet altijd de controle nemen over hun eigen traject. ‘De 

bedoeling is dat mensen een beetje eigen initiatief nemen. Het eigen leven terug wat in handen 

nemen, maar dat lukt niet altijd. Sommige mensen halen er hun voordeel uit, maar willen zelf 

niet echt veel engagement laten zien’ (woonbegeleider wijkteam Berchem). Dit zorgt ervoor dat 

cliënten niet zelfredzaam worden en afhankelijk blijven van de woonbegeleider. Zo geeft een 

van de cliënten ook aan: ‘Ik denk niet dat ik daar direct van zou kunnen afstappen [van die 

woonbegeleiding]. Ik persoonlijk heb zo iemand naast mijn zijde nodig die het hoofd koel houdt. 

Die mij dan ook helpt’ (cliënt wijkteam Berchem). Anderzijds toont het onderzoek ook aan dat 

die afhankelijkheid veroorzaakt kan worden omdat cliënten geen of een slecht netwerk hebben 

om op terug te vallen. ‘Het ontbreken van een netwerk kan voor heel veel mensen een reden 

zijn om toch te blijven vastklampen aan die woonbegeleiding. Dus het netwerk versterken is 

echt heel belangrijk, ook in de mogelijke afbouw van een woonbegeleiding’ (beleidscoördinator 

CAW Antwerpen). 

 

 

Kanttekeningen op niveau van de cliënt: 

• Cliënten bieden weerstand omwille van een verschillend tempo 

• Cliënten haken af: ze zijn niet meer bereikbaar 

• Cliënten nemen niet altijd controle over hun eigen traject 

• Cliënten blijven afhankelijk van de woonbegeleider  
o Omdat ze geen controle nemen over hun eigen traject 
o Omdat ze geen/een slecht netwerk hebben om op terug te vallen 
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2. Op niveau van de organisatie 

Wat betreft de kanttekeningen op niveau van de organisaties, blijkt in de eerste plaats dat de 

woonbegeleiding niet altijd (meer) een meerwaarde biedt voor de cliënten. Zo toont het 

onderzoek aan dat woonbegeleiders trajecten soms afronden enerzijds wanneer ze merken dat 

ze met de cliënt ‘niet meer vooruit geraken of als de cliënt enkel achteruitgaat’, omdat wat men 

vanuit de woonbegeleiding kan ‘aanbieden niet genoeg is’ (woonbegeleider wijkteam Berchem). 

Of anderzijds wanneer cliënten aangeven ‘"Ik heb hier geen zin meer in", "Ik heb hier geen nood 

meer aan" of "Ik zie de meerwaarde niet”’ (beleidscoördinator CAW Antwerpen). Een 

woonbegeleider geeft aan ‘Misschien is onze aanpak dan niet goed, zijn wij niet genoeg of moet 

er een specialist bijkomen’ (woonbegeleider wijkteam Berchem). 

Ten tweede blijkt dat woonbegeleiders er niet altijd in slagen om een vertrouwensband op te 

bouwen met cliënten omdat cliënten niet altijd toegang geven tot hun leven. Zo geeft een van 

de woonbegeleiders aan dat ‘als je geen vertrouwen hebt, je nergens staat. Ik denk niet dat je 

veel kunt zonder vertrouwen. Omdat de cliënt dan niks vertelt, geen dingen vraagt, niet samen 

met jou aan de slag wil’ (woonbegeleider wijkteam Linkeroever). Een gebrek aan vertrouwen 

kan veroorzaakt worden ‘omdat hun vertrouwen in hulpverlening al heel vaak geschonden is’ 

of omdat een cliënt zich niet ‘veilig genoeg voelt om toegang te geven om over pijnlijke, 

beschamende of moeilijk dingen te praten’ (woonbegeleider wijkteam Linkeroever). Een van de 

cliënten geeft aan dat vertrouwen heel belangrijk is ‘omdat je een deel van uw privacy in 

iemands anders handen legt. Aan iemand die ik niet zou vertrouwen, zou ik dat niet kunnen en 

daar zou ik ook niet mee kunnen samenwerken. Dan zou die begeleiding niet werken’ (cliënt 

wijkteam Berchem). Het onderzoek wijst uit dat er vertrouwen kan opgebouwd worden (1) door 

niet onmiddellijk op het aanmeldingsprobleem te focussen, (2) door open en eerlijk met cliënten 

te communiceren, (3) door te doen wat je beloofd als woonbegeleider, (4) door cliënten te 

informeren over het beroepsgeheim van de woonbegeleider, (5) door cliënten niet te 

veroordelen, (6) door je rol als woonbegeleider aan te passen naargelang de vragen of noden 

van de cliënt, (7) door je als woonbegeleider flexibel op te stellen, (8) door bereikbaar te zijn 

voor de cliënt en (9) door een evenwicht te zoeken tussen afstand nemen en nabij zijn. 

Tot slot is het belangrijk dat de wijkteams bereikbaar zijn voor cliënten. Dit wil zeggen dat er ten 

eerste een fysieke ruimte moet zijn waar cliënten terecht kunnen. Een van de coördinatoren 

geeft aan dat ze hierin slagen omdat ze ‘redelijk toegankelijk’ zijn omwille van het feit dat ze 

een dubbele opdracht hebben in de wijk. Ze hebben naast de woonbegeleiding ook een 

onthaalopdracht, waardoor ze ’wel heel erg in de wijk zitten en heel hard vinger aan de pols 

kunnen houden’ (coördinator wijkteam Linkeroever). Ten tweede is het belangrijk om te blijven 

inzetten op het verhogen van die toegankelijkheid, omdat er nog steeds mensen zijn ‘die 

vandaag het CAW nog niet kennen’ (beleidscoördinator CAW Antwerpen). Dit kan verwezenlijkt 

worden ‘door samen met partners in de wijk outreachende acties op te zetten. Om op die manier 

ook doelgroepen te bereiken die je eigenlijk op de dag van vandaag nog niet bereikt’ 

(coördinator wijkteam Berchem). 
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3. Op niveau van de omgeving 

Tot slot zijn er nog twee kanttekening op te merken met betrekking tot het niveau van de 

omgeving. Zo toont het onderzoek aan dat er enerzijds een nood is aan oefenruimtes zodat 

cliënten sociale vaardigheden kunnen aanleren. Een van de coördinatoren geeft aan dat 

wanneer er geen oefenruimtes zijn voor cliënten om sociale vaardigheden aan te leren, ‘vergeet 

het. Je raakt cliënten niet kwijt. Ze blijven aan u plakken. Als mensen ergens een klik vinden in 

een bepaald vrijwilligerswerk of met de buren, dan ben je vaak vertrokken, maar als je daar 

geen mogelijkheden hebt…’ (coördinator wijkteam Linkeroever). Een voorbeeld van een 

oefenruimte is een buurtwerking waar ‘mensen kunnen binnenkomen voor een tas koffie, om 

een vraag te stellen of voor een klapke te doen. Nog beter is wanneer er een professional kan 

bijstaan die vrijwilligers wat ondersteund, maar ook die bijvoorbeeld mensen leert ruziemaken. 

Dat is van onschatbare waarde’ (coördinator wijkteam Linkeroever) in het aanleren van sociale 

vaardigheden.  

Anderzijds is er ook een nood aan ontmoetingsruimtes in de wijk om sociale inclusie mogelijk 

te maken. Iemand geankerd krijgen in een wijk is volgens een van de coördinatoren de grootste 

uitdaging van de ambulante woonbegeleiding. De beleidscoördinator geeft aan dat het hierbij 

gaat om ‘het idee van sociale inclusie. Daar moet veel harder op ingezet worden. Een 

buurtwerking die inzet op sociale inclusie en waar mensen kunnen aanhaken’. Dit is volgens de 

beleidscoördinator een voorwaarde om de woonbegeleidingen succesvol te kunnen afronden, 

maar ze merken dat zo’n ontmoetingsruimte bijvoorbeeld ‘op Linkeroever ontbreekt. Je blijft 

daar dus ook veel langer met u mensen in een woonbegeleiding zitten dan in wijken waar er 

wel aandacht is voor die sociale inclusie. Waar de stad wel inzet op buurtwerking en op al die 

verschillende initiatieven’ (beleidscoördinator CAW Antwerpen). 

 

 

Het gaat hier met andere woorden om kanttekeningen waar de woonbegeleiders of CAW 

Antwerpen geen controle over hebben. In sommige contexten is het met andere woorden 

moeilijk om impact te realiseren. Het is dus belangrijk om dergelijke analyses te blijven doen, 

zodat dit ook in kaart kan gebracht worden. Het is immers belangrijk om te kijken naar zowel 

de context, actoren, interventies, mechanismen en resultaten, maar vooral ook naar de relaties 

tussen deze aspecten. 

 

Kanttekeningen op niveau van de organisatie: 

• De woonbegeleiding biedt geen meerwaarde (meer) voor de cliënt 

• De woonbegeleiders slagen er niet in om een vertrouwensband op te bouwen omdat 
cliënten geen toegang geven tot hun leven 

• De wijkteams moeten toegankelijk zijn voor cliënten 

Kanttekeningen op niveau van de omgeving: 

• Nood aan de aanwezigheid van oefenruimtes om sociale vaardigheden te kunnen 
aanleren 

• Nood aan de aanwezigheid van ontmoetingsruimtes om sociale inclusie mogelijk te 
maken 
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Programmatheorie ambulante woonbegeleiding CAW Antwerpen 
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5.2 De complexe woonbegeleiding van Alert 

De complexe woonbegeleiding van Alert is ontstaan ‘in het kader van de strijd tegen dak- en 

thuisloosheid in de stad Antwerpen’ (projectvoorstel 2017). De woonbegeleiding kan 

omschreven worden als een ‘persoonlijke begeleiding om duurzaam wonen mogelijk te maken, 

met als doel om cliënten te ondersteunen in het (opnieuw) uitbouwen van een zelfstandig leven’ 

(projectvoorstel 2017). Om dit mogelijk te maken, maakt Alert gebruik van een gefaseerde 

aanpak. (1) Een aanmeldingsfase van 14 dagen waarbij ze een zo duidelijk mogelijk beeld 

trachten te krijgen van de cliënt. (2) Een verbindingsfase van 3 maanden waarin ze contact 

trachten te leggen met de cliënt. (3) Een actiefase van 6 maanden waarin de individuele 

cliëntdoelen worden aangepakt. (4) Een afrondingsfase van 3 maanden waar de focus ligt op 

de cliënt zelf eigenaarschap te laten nemen en waar de cliënt verantwoordelijk wordt gesteld 

voor zijn eigen woon- en leefsituatie. En (5) nazorg of een vervolgbegeleiding waar men cliënten 

tracht te verankeren in de wijk en waar men streeft naar hervalpreventie (projectvoorstel 2017). 

Daarbij wordt de woonbegeleiding zo kort als mogelijk en zo lang als nodig gehouden. Wanneer 

blijkt dat de persoonlijke doelstellingen van cliënten niet behaald worden, kan een verlenging 

van de woonbegeleiding worden voorzien (bijlage Betoelagingsovereenkomst 2018). 

Uit de documenten leren we dat Alert drie opdrachten heeft. Ten eerste streeft men ernaar om 

‘uithuiszetting af te wenden, menselijk leed te vermijden en proactief problemen aan te pakken’ 

(projectvoorstel 2017). Ten tweede tracht men ervoor te zorgen dat leefbaarheidsproblemen en 

overlastsituaties in de buurt voorkomen of verminderd kunnen worden, zodat cliënten 

zelfstandig kunnen blijven wonen. Ten derde streven ze ernaar om ‘samen met de cliënten hun 

(woon)vaardigheden te versterken. In overleg met de cliënten en in nauwe samenwerking met 

externe partners, werken we stelselmatig en volgens een vooraf gekend plan aan een 

kwaliteitsvolle, duurzame verbetering op diverse levensdomeinen’ (projectvoorstel 2017). 

Stabiliteit creëren in het leven van cliënten staat met andere woorden centraal, met de 

belangrijkste focus op het aspect ‘wonen’. Zo wordt er verwacht dat cliënten ‘een eigen 

duurzame wooncultuur verwerven en zich integreren in een (nieuwe) omgeving’ (projectvoorstel 

2017), maar ook andere levensdomeinen komen aan bod, zoals het sociaal netwerk, 

tewerkstelling of vrijetijdsbesteding. 

Het begrip ‘complex’ verwijst naar de doelgroep die men tracht aan te spreken met de 

woonbegeleiding. ‘Alert-cliënten zijn vaak huurders met een meervoudige problematiek op drie 

of meer levensdomeinen van de zelfredzaamheidsmatrix. Hun situatie is vaak onveilig voor 

henzelf of voor de omgeving. Het gaat vaak om huurders bij wie een aanpak nodig is in 

samenwerking met andere diensten’ (Jaarverslag 2018). Cliënten worden bijvoorbeeld 

geconfronteerd met ‘een verslavings- en psychische problematiek, sociale moeilijkheden, 

schuldenlast, licht mentale beperking…’ (Projectvoorstel 2017). Daarnaast hebben Alert-

cliënten vaak ‘een zorgmijdend karakter’ (woonbegeleider 5) en moeten ze ‘een wettig 

verblijfsstatuut hebben, 18 jaar of ouder zijn en wettelijk verblijven in Antwerpen’ 

(Betoelagingsovereenkomst 2018). 

De complexe woonbegeleiding van Alert gebeurt door een multidisciplinair team. Dit wil zeggen 

‘dat het team is samengesteld uit medewerkers van het CAW, de verslavingssector (ADIC), de 

sector voor personen met een handicap (Ondo en Mobilant) en de psychiatrie (SSeGa, De 

Vliering)’ (coördinator). Dit multidisciplinair team zorgt er volgens de coördinator voor dat Alert 

‘een specifieke positie heeft binnen het woonbegeleidingscontinuüm dat er is in Antwerpen’. De 
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combinatie van de verschillende invalshoeken maakt immers dat ze gerichter kunnen inzetten 

op de aanpak van de problemen van cliënten (coördinator). 

Een aanmelding voor de complexe woonbegeleiding gebeurt via de aanmeldfiche op de website 

van het CAW, nadat de cliënt hiervoor de toestemming heeft gegeven aan de aanmelder. Want 

‘de toestemming van de cliënt is vereist om bij Alert aangemeld te kunnen worden’ (coördinator). 

Uit het onderzoek blijkt dat een aanmelding door verschillende organisaties kan gebeuren. Dit 

gebeurt ‘voornamelijk door het CAW, OCMW, huisartsenpraktijken en sociale 

huisvestingsmaatschappij’ (woonbegeleider 5), maar ook ‘de politie’ kan een cliënt aanmelden 

(coördinator). De aanmeldingen worden wekelijks in het aanmeldteam besproken. Dit team 

bestaat uit ‘drie mensen van de drie verschillende sectoren en twee mensen van CAW’ 

(coördinator), omdat ze op die manier het volledig spectrum aan aanmeldingen kunnen 

bekijken. In dit team bekijken ze ‘of die aanmelding voldoende informatie bevat of er nog 

bijkomende informatie nodig is, want over hoe meer levensdomeinen de aanmelder iets kan 

zeggen, hoe beter’ (coördinator). Daarna bekijken ze of er sprake is van een complex dossier, 

of er sprake is van een meervoudige problematiek, of de cliënt een zorgwekkende zorgmijder 

is en of er een moeizame start is geweest in eerder hulpverlening (projectvoorstel 2017). Indien 

er niet aan alle aanmeldcriteria kan worden voldaan, zal het aanmeldteam een advies 

formuleren aan de aanmelder met betrekking tot de stappen die de aanmelder het best 

onderneemt met de cliënt. Op die manier proberen ze ‘preventief te werken en de aanmelder 

handvaten aan te reiken’ (jaarverslag 2018). Indien men op al de aanmeldcriteria ‘ja’ kan 

antwoorden, wordt een woonbegeleider toegewezen aan de cliënt en kan de woonbegeleiding 

opgestart worden. 

In wat volgt, overlopen we de verschillende stappen van de complexe woonbegeleiding waarbij 

we een toelichting geven van de werkzame principes (waarom werkt het?) die schuilen achter 

de verschillende stappen. Daarnaast bespreken we een aantal uitdagingen waar de 

woonbegeleiders van Alert mee geconfronteerd worden en sluiten we af met een schematisch 

overzicht van de complexe woonbegeleiding van Alert. 

Complexe woonbegeleiding als een geïntegreerde en ontplooiende interventie 

Het onderzoek toont aan dat de complexe woonbegeleiding van Alert omschreven kan worden 

als een geïntegreerde interventie. Zoals we besproken hebben in hoofdstuk Fout! 

Verwijzingsbron niet gevonden., bestaat er bij praktijken die werken aan de hand van 

geïntegreerde interventies een grote zekerheid over de oorzaak-gevolg relatie tussen 

ondernomen interventies van sociaal werkers en de uitkomsten op korte termijn (Ebrahim, 

2019). Bij dergelijke praktijken gaat het om interventies die georganiseerd worden op basis van 

een ketenaanpak. Door de aaneenschakeling van interventies probeert men een hoge mate 

van controle te bereiken over een proces waarin vele factoren een rol spelen. Door het 

interventieproces te standaardiseren ontstaat een betere coördinatie tussen de verschillende 

stappen in de ketenaanpak (Cools & Raeymaeckers, 2020). Zoals we in de inleiding hebben 

aangegeven, werkt Alert volgens een gefaseerde aanpak. Zo hebben ze een duidelijk 

afbakening tussen de verschillende fases van de praktijk (aanmelding, verbindingsfase, 

actiefase, afrondingsfase en nazorg of vervolgbegeleiding), heeft elke fase een vaste timing die 

steeds verlengd kan worden en zijn er per fase duidelijke doelstellingen uitgewerkt.  

In principe kan men bij dit soort interventies de impact meten door per ondernomen interventie 

te kijken naar het proces en de output (Cools & Raeymaeckers, 2020). We stellen vast dat de 

geïntegreerde praktijk van Alert kenmerken vertoont van een ontplooiende interventie. Zoals er 
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in de documenten ook wordt aangegeven, ‘gebeurt de invulling van elke fase op basis van de 

individuele situatie en noden van de cliënt’ (projectvoorstel 2017). Dit wil zeggen dat Alert weinig 

controle heeft over de uitkomsten en duurtijd van hun werk en dat ze ook moeilijk het beste 

traject voor een cliënt op voorhand kunnen bepalen net omdat het traject, einduitkomst en duur 

afhankelijk zijn van de cliëntsituatie (Ebrahim, 2019). De impact van dit soort interventies kan 

het best gecapteerd worden in termen van ‘invloed’. Om invloed te kunnen uitoefenen is het als 

sociaal werker belangrijk om flexibel in te spelen op en om het traject en je positie bij te sturen 

naargelang de opportuniteiten die zich aandienen in een begeleidingstraject. De impact meten 

op basis van het proces en de output per ondernomen interventie is dus niet eenvoudig te 

maken. Bij ontplooiende interventies is het belangrijk om de impact te meten aan de hand van 

werkzame principes in een veranderende context en wordt impact bereikt door te focussen op 

mijlpalen, eerder dan effectieve uitkomsten (Cools & Raeymaeckers, 2020). 

Ook uit de interviews komt naar voren dat de woonbegeleiders slechts beperkte controle of 

invloed hebben op hoe een woonbegeleiding verloopt. Zo geeft een van de woonbegeleiders 

aan dat ze cliënten aanbevelen welke stappen ze het beste zouden ondernemen, maar dat de 

cliënt zelf beslist welke stappen ze daadwerkelijk ondernemen. De woonbegeleiders 

beïnvloeden dus in beperkte mate het verloop van de woonbegeleiding.  

Ik denk dat wij daar een bepaalde controle over hebben in de zin dat wij aanbieden 
wat er allemaal is. Dat wij kunnen zeggen wat ze kunnen doen. We zeggen niet wat 
ze moeten doen, we kunnen aangeven wat er allemaal mogelijk is en wat wij denken 
dat goed zou zijn. Zij kiezen daar dan een beetje uit. We kunnen daar natuurlijk wel 
iets meer nadruk op bepaalde dingen leggen. Als je echt denkt dat is echt de richting 
dat we moeten uitgaan, dan controleer je dat misschien een beetje meer. Dat is nooit 
volledig onder uw controle, want dat is altijd de cliënt die het uiteindelijk zelf moet 
doen (woonbegeleider 4). 

Dit geeft ook aan dat de impact van de woonbegeleiding niet zo eenduidig is vast te stellen. 

Veel valt of staat met de keuzes die de cliënten maken. De woonbegeleiders kunnen 

daarentegen wel impact realiseren door impact gedreven te handelen op maat van de noden, 

vragen en verwachtingen van de cliënt. Impact verwijst naar de veranderingen die 

woonbegeleiders dankzij de complexe woonbegeleiding kunnen verwezenlijken bij cliënten op 

lange termijn die betekenisvol zijn voor de bredere maatschappij (Berghmans, Deprez, Celis, & 

Vandenabeele, 2014). Woonbegeleiders kunnen met andere woorden impactgedreven 

handelen door zoveel mogelijk stappen te ondernemen die mogelijks een positief effect hebben 

op de situatie van de cliënt. Het gaat daarbij om stappen die ze zelf kunnen ondernemen of 

stappen die door het professioneel of niet-professioneel netwerk van de cliënt of de cliënt zelf 

kunnen ondernomen worden die kunnen bijdragen in het al dan niet bereiken van de 

uiteindelijke impact (Berghmans et al., 2014). 

In het volgende onderdeel, geven we een toelichting van de verschillende stappen die de 

woonbegeleiders van Alert ondernemen vanuit het principe van impactgedreven handelen. 

Daarbij geven we een toelichting van de werkzame principes die schuilen achter de 

verschillende stappen van de woonbegeleiding. 
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Stap 1: Eerste contact met de cliënt 

De eerste stap in de complexe woonbegeleiding van Alert betreft het eerste contact opnemen 

met de cliënt. In deze eerste stap streven de woonbegeleiders ernaar om de cliënt te leren 

kennen en een huisbezoek in te plannen. Uit het onderzoek blijkt dat de woonbegeleiders tot 

dit eerste contact trachten te komen door drie verschillende interventies te ondernemen. In de 

eerste plaats proberen de woonbegeleiders een eerste indruk te krijgen van de cliëntsituatie 

door de aanmelding met de experts van het aanmeldteam te bespreken. Daarbij bekijken de 

woonbegeleiders of de cliënt problemen heeft met betrekking tot een verslaving, de geestelijke 

gezondheid of er sprake is van een fysieke of mentale handicap en vragen ze na wat de 

aandachtspunten zijn bij dergelijke problematiek. Zo geeft een woonbegeleider aan: 

Ik bespreek dan meestal met een expert van het aanmeldteam of het bijvoorbeeld 
over de geestelijke gezondheid gaat of er tekenen zijn. Dat bespreek ik dan met de 
persoon vanuit de geestelijke gezondheidssector “Wat zijn de zaken waar we 
moeten op letten?”  (woonbegeleider 1). 

Ten tweede nemen de woonbegeleiders contact op met de aanmelder. Daarbij informeren ze 

de aanmelder dat ze ‘de begeleiding gaan opstarten’ (woonbegeleider 4), maar trachten ze ook 

meer informatie te verzamelen over de cliënt omdat ‘zij de cliënt kennen die ze aanmelden’ 

(projectvoorstel 2017). Zo bevragen ze ‘wat er in de afgelopen periode is gebeurd. Om toch 

een korte situatieschets te krijgen. Want dat is altijd anders dan op papier’ (woonbegeleider 4). 

Daarnaast zorgen de aanmelders er ook voor dat de woonbegeleiders contact leggen met de 

cliënt. Zo kunnen aanmelders cliënten informeren over de opstart van de begeleiding, zodat 

cliënten ‘niet uit de lucht vallen van “Een woonbegeleider van Alert? Wie ben jij?”’ 

(woonbegeleider 3) en bekijken de woonbegeleiders ‘met de aanmelder hoe we het eerste 

contact kunnen leggen met de cliënt, zodat we een inschatting kunnen maken wat er voor die 

cliënt belangrijk is. Daar proberen we dan wat rekening mee te houden’ (woonbegeleider 5). 

Door contact op te nemen met de aanmelder, slagen de woonbegeleiders er met andere 

woorden in om (1) kennis te verzamelen over de cliëntsituatie en de manier waarop de cliënt 

het best gecontacteerd kan worden en om (2) cliënten te informeren over de opstart van de 

woonbegeleiding. 

Om tot het eerste contact te komen, trachten de woonbegeleiders tot slot cliënten op 

verschillende manieren te contacteren. Uit de documenten blijkt immers dat de 

woonbegeleiders ‘over een waaier van mogelijkheden beschikken’ om contact te maken met 

de cliënt (projectvoorstel 2017). Zo kunnen de woonbegeleiders ‘aanbellen op diverse 

momenten van de dag, contact opnemen via de telefoon, sms-berichten, per brief, bezoek op 

plekken waar de cliënt geregeld komt’ (projectvoorstel 2017). Dit blijkt ook uit de gesprekken 

met de woonbegeleiders. Zo geeft een woonbegeleider aan: ‘Je begint al met mails en 

tegenwoordig veel met WhatsApp, sms’en of bellen. Daar start je mee. Ik schrijf ook brieven. 

Om eigenlijk op alle manieren te horen “Is er een manier dat wij contact kunnen hebben?”’ 

(woonbegeleider 2). Verder geven ze aan dat ze ‘ook vaak samenwerken met de inloophuizen, 

omdat we daar soms cliënteel moeten zoeken. Als wij de cliënt niet vinden en het is iemand uit 

het daklozen circuit, dan weten we dat die daar heel veel komen’ (woonbegeleider 1). ‘Vaak is 

dat wel een beetje zwoegen en naar manieren zoeken om contact te leggen’ (coördinator). 

Indien het niet zou lukken om op deze manieren contact te leggen met de cliënt, dan kunnen 

de woonbegeleiders ook ‘professionele organisaties zoals de aanmelder, andere betrokken 

hulporganisaties en de huisarts of het niet-professionele netwerk (familie, …)’ van de cliënt 
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betrekken (projectvoorstel 2017). Uit het onderzoek blijkt tevens dat het meestal wél, maar 

soms toch niet lukt om contact te leggen met cliënten, waardoor men de woonbegeleiding 

vroegtijdig moet stopzetten. 

Ik heb een persoon gehad die ik nooit te pakken heb gekregen. Daar heb ik 
meerdere keren in de week 2 à 3 maanden lang aan de deur gestaan, maar die 
deed nooit open en ik heb wel wat briefjes onder de deur geschoven. Uiteindelijk 
heb ik die heel kort gezien in de gang, waarop hij nogal kwaad zei dat hij niemand 
hoefde te zien en geen hulp wou. Uiteindelijk stopt dat dan ook. We kunnen daar 
niet achter blijven gaan (woonbegeleider 4). 

Het einddoel van het eerste contact is om cliënten te informeren dat men is aangemeld voor 

een woonbegeleiding bij Alert en dat de woonbegeleider de cliënt graag zou ontmoeten. Men 

streeft er met andere woorden naar om een kennismakingsgesprek in te plannen met de cliënt. 
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Stap 2: Kennismakingsgesprek op huisbezoek 

De tweede stap in de complexe woonbegeleiding betreft het kennismakingsgesprek met de 

cliënt op huisbezoek. Dit kennismakingsgesprek is volgens een van de woonbegeleiders 

belangrijk, omdat ‘een eerste indruk altijd belangrijk is. Als je echt een slechte indruk maakt 

tijdens dat eerste gesprek, dan gaat die cliënt niet veel vertrouwen hebben in de begeleiding 

en dan kan het zijn dat je die kwijt bent voor een tweede gesprek’ (woonbegeleider 4). Diezelfde 

woonbegeleider merkt wel op dat als cliënten ‘een eerste gesprek willen, dan staan ze ook wel 

open voor de woonbegeleiding en willen ze hulp’ (woonbegeleider 4).  

Met dit kennismakingsgesprek hebben de woonbegeleiders twee doelen voor ogen. Enerzijds 

is het belangrijk dat de cliënten geïnformeerd zijn over de woonbegeleiding. Dit houdt in dat de 

woonbegeleiders de werking en de samenstelling van het Alert-team uitleggen. ’Dat wij met 

verschillende expertises in ons team zitten. Dat dit collega’s zijn die iedereen kunnen 

ondersteunen en dat die collega ook op gesprek kan komen’ (woonbegeleider 1). Daarnaast 

geven de woonbegeleiders reeds van bij het kennismakingsgesprek aan dat de 

woonbegeleiding ‘tijdelijk is en dat het ook stopt’ (woonbegeleider 2), bespreken ze ‘wat de 

cliënt van ons mag verwachten’ (woonbegeleider 3) en informeren ze de cliënten dat ze 

beroepsgeheim hebben. 

Anderzijds trachten ze ook de verwachtingen van de cliënten met betrekking tot de 

woonbegeleiding scherp te stellen. Daarbij luisteren ze ‘naar de cliënt zelf en horen van “Hoe 

vind jij dat je leven er momenteel uitziet? Wat loopt daar goed in? Zijn er dingen die minder 

goed lopen? Heb je daar al ondersteuning bij gehad?”’ (coördinator). Daarnaast noteren ze ook 

wat cliënten belangrijk vinden, wat een positief effect lijkt te hebben bij cliënten. Want ‘er wordt 

ook eens aan hen gevraagd wat zij willen, wat ze nodig hebben en hoe ze het zelf zien’ 

(woonbegeleider 3). Het is met andere woorden belangrijk om vooral de cliënt aan het woord 

te laten en als woonbegeleider ‘niet te veel te doen of te vragen. Het is heel belangrijk om te 

horen van “Wat vind jij belangrijk? Waar wil jij aan werken? Waar heb jij last van? En wat kan 

ik doen in deze begeleiding voor u?”’ (woonbegeleider 4). 

Om deze twee doelen te bereiken, gaan de woonbegeleiders op huisbezoek (1), werken ze op 

tempo van de cliënt (2) en vertrekken ze vanuit de keuzevrijheid van de cliënt (3). We bespreken 

elk van deze interventies achtereenvolgens. De output – of het resultaat op korte termijn – van 

dit kennismakingsgesprek is om de woonbegeleiding te kunnen opstarten en een tweede 

gesprek met de cliënt in te plannen. 

1. Op huisbezoek 

Een eerste werkzaam element van een kennismakingsgesprek op huisbezoek, is de methodiek 

van huisbezoeken doen. Niet alleen het kennismakingsgesprek, maar de meeste 

‘cliëntcontacten verlopen overwegend bij de cliënt thuis’ (jaarverslag 2018). Dit kan in 

verschillende soorten huisvesting zijn, namelijk: de privéwoning; een sociale huisvesting zoals 

een regulier gehuurde sociale woningen, ‘versnelde toegang’, huren buiten het sociaal 

huurstelsel of SVK woningen; of in het patrimonium van het CAW of van vzw’s waarmee het 

CAW samenwerkt (projectvoorstel 2017). Echter kan het ook zijn dat een 

(kennismakings)gesprek op andere plaatsen in de woonomgeving van de cliënt plaatsvindt. 

Bijvoorbeeld een plaats in de wijk waar de cliënt woont of bij een dienst waar de cliënt komt 

(aanmeldgids Alert). Dit blijkt ook uit een gesprek met een cliënt. Zo stelt de cliënt: ‘Die komt 

niet zoveel bij mij thuis. Ik heb dat niet zo graag. Mijn woonsituatie is niet ideaal en het is niet 
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de gebruikelijke manier om volk bij mij thuis te ontvangen. Dat probeer ik wel te vermijden en 

dat weet mijn woonbegeleider ook’ (cliënt 4). 

Uit het onderzoek blijkt dat een kennismakingsgesprek vaak met twee woonbegeleiders 

gebeurt. Ten eerste is dit belangrijk om de ’blik op de nieuwe cliënt te verruimen’ (Jaarverslag 

2019). Door met twee een kennismakingsgesprek te voeren, kan er een globale en integrale 

inschatting gemaakt worden van de cliëntsituatie. Is er bijvoorbeeld ‘effectief een beperking 

aanwezig of hoe zwaar is die verslaving? Hoe speelt dat mee met van alles’ (woonbegeleider 

5)? Het gaat hierbij niet alleen om een tweede woonbegeleider die expertise heeft in de 

verslavings-, geestelijke gezondheid-, of gehandicaptenzorg, maar dit kan ook gaan om een 

woonbegeleider met een CAW-profiel en dus met expertise in het algemeen welzijnswerk.   

Als wij merken van dat er een bepaalde problematiek, verslaving, psychiatrie of 
beperking is of juist meer financiën of algemeen welzijnswerk - uiteindelijk is dat 
vanuit de wijkteams expertise dan. Als we merken dat dat daar heel hard zit, maar 
dat we er zelf minder expertise in hebben dan bevragen we dat bij de collega’s 
(woonbegeleider 5). 

Daarnaast kan het ook belangrijk zijn om met twee op kennismakingsgesprek te gaan voor het 

verdere verloop van de woonbegeleiding. Wanneer de primaire woonbegeleider bijvoorbeeld 

‘op vakantie gaat, dan kan de andere woonbegeleider de begeleiding gemakkelijker 

overnemen. Als de cliënt iemand is met veel vertrouwensproblemen, is het vaak belangrijk dat 

degene die het overneemt iemand is dat ze kennen’ (woonbegeleider 5) zodat het vertrouwen 

in de woonbegeleiding en de begeleiders niet wordt geschaad. 

In sommige gevallen gaat de aanmelder ook mee op kennismakingsgesprek. Een van de 

woonbegeleiders geeft aan dat ze ‘dit meestal laten afhangen van de aanmelder en hoe die dat 

inschat. Sommige cliënten hebben geen goede band met de persoon die ze heeft aangemeld, 

sommigen wel en dan is het wel fijn om een warme overdracht te hebben’ (woonbegeleider 4). 

Daarnaast nemen de woonbegeleiders de aanmelder soms mee op kennismakingsgesprek ‘als 

dat de drempel lager maakt’ (woonbegeleider 5) ten aanzien van de woonbegeleider en Alert. 

Een van de cliënten bevestigt dit: ‘Dat eerste gesprek was met mijn psycholoog erbij, dus dat 

was voor mij wel gemakkelijker. Die stap was kleiner om dan met mijn woonbegeleider in 

gesprek te gaan’ (cliënt 4). Toch geeft een woonbegeleider wel aan dat het 

kennismakingsgesprek hierdoor ‘soms wat ongemakkelijk kan aanvoelen’ (woonbegeleider 3), 

omdat ze met veel mensen bij dit eerste gesprek aanwezig zijn. 

Het onderzoek toont aan dat op huisbezoek gaan om drie redenen werkzaam is. Ten eerste 

blijkt dat cliënten op die manier gemakkelijker bereikt worden. De cliënten zijn vaak ‘heel 

moeilijk te bereiken’ (woonbegeleider 3), omdat het veelal gaat om cliënten die de zorg mijden. 

Ten tweede zorgt op huisbezoek gaan ervoor dat de professionals de (woon)situatie van de 

cliënt leren kennen. Zo geeft de coördinator aan: 

Dat huisbezoek is belangrijk om te weten wie die persoon is en hoe die leeft, maar 
eigenlijk zie je tijdens dat huisbezoek enorm veel. Van daaruit kan je ook al dikwijls 
verdere vragen aan die cliënt stellen. Bijvoorbeeld als die wel of geen foto’s heeft 
staan, kan je op die manier een gesprek beginnen (coördinator). 

De woonbegeleiders bevestigen dit. Zo geeft een woonbegeleider aan dat ze dankzij het 

huisbezoek in de eerste plaats ‘een inschatting kunnen maken van het probleem. In wat voor 

soort appartement kom je? Wat zie je? Wat reuk je? Wat hoor je?’ Want ‘je komt in die persoon 
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zijn leefomgeving. Daar leer je veel uit over hoe die persoon is’ (woonbegeleider 1). Ten tweede 

geeft een van de woonbegeleiders ook aan dat ‘het verhaal van de cliënt alleen dikwijls niet de 

weerslag geeft van hoe een cliënt zich voelt en gedraagt’. In een huisbezoek ‘kom je bij de 

mensen thuis. Hoe het huis eruitziet, geeft heel wat ingangspoorten om te kijken hoe het met 

die cliënt mentaal gaat en het geeft je soms ook onderwerpen om over te praten, zoals een foto 

van familie’ (woonbegeleider 5). Daarnaast leidt een huisbezoek ertoe dat de cliënt en de 

professional op een laagdrempelige manier met elkaar in contact komen. ‘Omdat cliënten in 

hun eigen huis zitten, geeft hen dat ruimte om meer zichzelf te zijn. Als ze naar een bureau 

moeten komen, weten ze niet waar ze terechtkomen en hebben ze zoiets van “Ik moet mij aan 

de regels van de andere houden”, maar in eigen huis is hij zelf baas‘ (woonbegeleider 5). Een 

cliënt bevestigt dit: ‘Ik vind dat eigenlijk veel beter dan dat ik naar daar moet. Ik ga niet graag 

buitenshuis. Als ik thuis zit, dan voel ik mij goed’ (cliënt 1). Door op huisbezoek te gaan, kunnen 

ze tot slot ook veel sneller met de cliënt aan de slag. Want ‘je komt in hun omgeving dus zij zijn 

al op hun gemak. Wat er wel voor zorgt dat het iets gemakkelijker is om over dingen te praten’ 

(woonbegeleider 4). Zo kunnen ze cliënten bijvoorbeeld ‘sneller confronteren met het feit dat 

het niet proper is. Of de brievenbus staat in de buurt, dus dan kan je zeggen dat je nu de brieven 

gaat doen’ (woonbegeleider 3). 

2. Door op tempo van de cliënt te werken 

Uit het onderzoek blijkt dat een kennismakingsgesprek op huisbezoek verder ook werkzaam is 

omdat de woonbegeleiders in dit kennismakingsgesprek zoveel mogelijk op tempo van de cliënt 

trachten te werken. Dit houdt in dat een kennismakingsgesprek met een cliënt plaatsvindt van 

zodra de cliënt hier klaar voor is. Zo geeft een woonbegeleider aan: ‘Ik heb ooit een jaar aan 

de telefoon gehangen met iemand vooraleer ik op huisbezoek mocht komen. Als dat nodig is, 

dan doen we dat’ (woonbegeleider 5). De reden waarom dit lang kan duren, is omdat cliënten 

zich soms ‘schamen over hoe het er thuis uitziet’, waardoor cliënten de woonbegeleider ‘niet 

binnenlaten en veel afspraken uitstellen’ (woonbegeleider 2). De woonbegeleider geeft wel aan 

dat ze intussen ‘wel al een vriendschap online’ uitbouwen. ‘Sommige cliënten willen lange 

gesprekken, anderen willen het kort en zakelijk in het begin. Dus dat is aanvoelen wat de andere 

nodig heeft’ (woonbegeleider 2). Dit zorgt ervoor dat cliënten controle krijgen over de snelheid 

van zijn traject. 

3. Door te vertrekken vanuit de keuzevrijheid van de cliënt 

Een derde en laatste werkzaam element van een kennismakingsgesprek op huisbezoek, heeft 

betrekking op het feit dat de woonbegeleiders vertrekken vanuit de keuzevrijheid van de cliënt. 

Zo krijgen cliënten niet alleen keuze in wat ze vertellen aan de woonbegeleiders, maar krijgen 

ze ook de keuze of de woonbegeleiding opgestart wordt. Zo staat er in de documenten te lezen: 

‘De begeleiding start alleen met mandaat van de cliënt’ (projectvoorstel 2017). De coördinator 

geeft aan dat ze ‘alleen maar vorderingen kunnen boeken als we die cliënt meehebben’ 

(coördinator). De motivatie van de cliënt om zich open te stellen naar de begeleiding en de 

woonbegeleider is met andere woorden erg belangrijk om de begeleiding te kunnen opstarten. 

Uit dit alles concluderen we dat een kennismakingsgesprek op huisbezoek ervoor zorgt dat de 

woonbegeleiders zowel de cliënt als zijn woonsituatie leren kennen, dat drempels ten aanzien 

van Alert verlaagd worden, dat de cliënt controle krijgt over zijn eigen traject en dat de cliënt 

gemotiveerd is om deel te nemen aan de woonbegeleiding. Dit heeft als gevolg dat de 

woonbegeleiding kan opgestart worden en dat de woonbegeleiders een tweede gesprek met 

de cliënt kunnen inplannen. 
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Stap 3: De verbindingsfase 

De volgende stap in de complexe woonbegeleiding van Alert is om verbinding te maken met de 

cliënt. Deze stap wordt als essentieel omschreven voor het verdere verloop van de 

woonbegeleiding om tot vertrouwen te komen. Er wordt naar verschillende manieren gezocht 

om de cliënt te motiveren om op het hulpaanbod in te gaan (projectvoorstel 2017, jaarverslag 

2018, jaarverslag 2019). Verbinding maken met een cliënt ‘dat doe je niet op één gesprek’ 

(coördinator). De coördinator stelt dat ze proberen aan te geven bij de cliënt ‘Jij bent een mens. 

Ik ben een mens. Ik sta op een bepaalde manier in mijn leven en jij staat op een bepaalde 

manier in jouw leven. Wij zijn hier om mee te zorgen dat een aantal dingen die in jouw leven 

mislopen van die aan te pakken’. Op die manier worden de woonbegeleiders ‘eigenlijk een 

beetje een compagnon de route’ (coördinator). 

Uit de analyse van de documenten is gebleken dat men een termijn van drie maanden vastlegt 

om verbinding te maken met de cliënt. Zoals wordt aangegeven zal dit ‘in de praktijk […] 

afhankelijk zijn van het tempo waarin met de cliënt contact gelegd kan worden’ (projectvoorstel 

2017). De jaarverslagen leren ons dat ‘de verbindingsfase bij ongeveer de helft van het cliënteel 

wordt verlengd’ (Jaarverslag 2019), omdat ‘het soms heel lang kan duren voordat mensen u 

toelaten’. Zo geeft een woonbegeleider aan: ‘Ik ben de zoveelste hulpverlener die daar komt 

aankloppen. Waarom ben ik anders? Waarom zou ik de cliënt wel verder kunnen helpen’ 

(woonbegeleider 1)? Dit toont aan dat cliënten vaak het vertrouwen in de hulpverlening kwijt 

zijn, maar volgens een van de woonbegeleiders gaat het ook ‘om vertrouwen die onze cliënten 

kwijt zijn in de samenleving en maatschappij’ (woonbegeleider 5). Een van de cliënten staaft dit 

met een voorbeeld: ‘Ik kan mij niet aan iedereen blootstellen door wat ik allemaal al heb 

meegemaakt in mijn leven. Je gaat mij gemakkelijker zien praten of openstellen aan een vrouw 

dan aan een man. Dat heeft heel veel te maken met mijn jeugd en relaties’ (cliënt 3). De 

woonbegeleiders merken op dat het dan belangrijk is om ‘heel rustig te werk te gaan. Bij 

sommigen is dat nodig. Bij de echte zorgmijders is dat een echte verbindingsfase, omdat je heel 

traag dat vertrouwen moet opbouwen voor je iets kan doen’ (woonbegeleider 4). De 

woonbegeleiders geven aan dat cliënten er niet op moeten vertrouwen dat de woonbegeleiders 

alles kunnen oplossen. ‘Want dat kan niet. Het is vooral vertrouwen hebben in het feit dat ik er 

ben om mee te praten. Dat ik alles zal proberen om u zo goed mogelijk te helpen’ 

(woonbegeleider 4). Daarnaast is het ook belangrijk dat de cliënt ‘weet “Ik kan hier dingen 

leggen en daar moet niet per se iets mee gebeuren of dat wordt niet per se aan allerlei andere 

diensten meegedeeld”’ (coördinator). Want ‘als er iets moet gecommuniceerd worden naar 

andere diensten, dan gaat dat altijd via de cliënt of is die er altijd van op de hoogte’ (coördinator). 

Het onderzoek toont aan dat de woonbegeleiders op verschillende manieren erin slagen om 

vertrouwen op te bouwen met de cliënt. Ten eerste bouwen ze vertrouwen op met de cliënt 

door te luisteren. ‘Een luisterend oor bieden aan mensen kan al veel doen. Dat we daar tijd voor 

nemen en dat we niet binnen komen van “Wat is het probleem? Want we gaan dat hier nu 

oplossen”. Zo evident is het niet. Mensen willen ook dat er naar hen geluisterd wordt’ 

(woonbegeleider 1). Dit wordt door een van de cliënten bevestigd: 

Voor mij is mijn woonbegeleider echt goed. Ik heb vroeger veel begeleiders gehad, 
maar met mijn woonbegeleider had ik direct een goede klik. Als ik boos ben om iets, 
praat ze met mij. Ze luistert ook en daardoor ben ik direct rustig (cliënt 2). 
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Ten tweede wordt vertrouwen opgebouwd door quick wins – of kleine succeservaringen – te 

realiseren. Woonbegeleiders bekijken of ‘er dingen zijn die we direct moeten aanpakken. Of 

zijn er kleine dingen die we al kunnen doen? Op die manier wat dat vertrouwen winnen’ 

(woonbegeleider 4). ‘Dat kunnen echt de simpelste dingen zijn. Als ze zeggen “Ik heb geen 

eten”, dan kan je eens een brood aan de deur leggen. Wandelingen doen, hun ontmoeten op 

de plekken waar ze veel komen… Dat hangt echt van de cliënt zelf af’ (woonbegeleider 3). 

‘Soms is deze flexibiliteit aangewezen om net dat kleine stapje verder te geraken in de 

verbinding met de cliënt’ (jaarverslag 2018). Een cliënt geeft het voorbeeld: ‘In het begin met 

die schulden. Dat dat opgelost raakte, dat zorgde voor dat vertrouwen tussen ons’ (cliënt 7). 

Een derde belangrijk werkzaam element om vertrouwen op te bouwen, heeft betrekking op een 

transparante en open communicatie. Zo vinden de woonbegeleiders het enerzijds belangrijk 

om open en transparant te communiceren over hun positie als hulpverlener. In de complexe 

woonbegeleiding staan de woonbegeleiders naast hun cliënten. Dit wil zeggen dat ze er niet 

zijn om cliënten bijvoorbeeld te controleren of ze al dan niet hun afwas hebben gedaan of binnen 

roken, maar over ‘naast die persoon staan en zeggen “Ik ben hier om u te ondersteunen om de 

problemen aan te pakken”’ (woonbegeleider 1). Anderzijds ‘is het belangrijk om aan te geven 

dat je niet achter hun rug met andere diensten communiceert’ (woonbegeleider 1). Zo geeft een 

woonbegeleider aan: ‘Ik zet bijvoorbeeld mijn cliënten altijd mee in mails naar andere diensten. 

Hebben ze geen e-mailadres, dan bel ik hen van “Er is een mail binnengekomen” en ik zeg dat 

ook tegen de diensten waarmee ik werk dat ik alles ook zeg aan mijn cliënt’ (woonbegeleider 

3). Cliënten bevestigen dit: 

De woonbegeleider zal bijvoorbeeld eerst aan mij vragen “Mag ik dit doorgeven aan 
andere instanties of wil je dit tussen ons houden?”. Dat is niet zo van “Ah jij hebt mij 
dit verteld, dit moet ik echt wel doorgeven aan anderen”. Neen, ze zou dat eerst aan 
mij vragen of ze dat mag doorgeven aan anderen (cliënt 3). 

Enkel wanneer een woonbegeleider ‘een vermoeden heeft dat die persoon zichzelf in gevaar 

brengt of iemand anders in gevaar brengt, dan hebben wij ook een meldingsplicht’ 

(woonbegeleider 1) en zullen de woonbegeleiders hun beroepsgeheim moeten schenden. Ten 

vierde toont het onderzoek aan dat de woonbegeleiders steeds bereikbaar zijn voor de cliënten, 

waardoor ze ook vertrouwen kunnen winnen. Daarbij maken ze wel steeds de kanttekening dat 

ze soms hun telefoon niet opnemen, maar dat ze wel altijd zullen terugbellen of een bericht 

zullen sturen wanneer het kan. Cliënten zijn hier ook van op de hoogte. Zo gaf een cliënt aan 

‘Ik weet dat ik naar mijn woonbegeleider kan bellen. Als ik hem opbel, dan weet ik dat hij op 

een bepaald moment wel zal terugbellen’ (cliënt 4). Een van de woonbegeleiders geeft aan dat 

‘het bereikbaar zijn wel iets groots is. Als ze dan een vraag hebben, daar op ingaan. We kunnen 

veel huisbezoeken doen of veel contacten hebben op een week. Zoveel als dat nodig is. Dat is 

meer dan dat andere teams kunnen’ (woonbegeleider 4). De bereikbaarheid van de 

woonbegeleiders wordt met andere woorden als een grote troef gezien van de complexe 

woonbegeleiding van Alert. Woonbegeleiders hebben de tijd en ruimte om veel contacten te 

hebben met hun cliënten. Hetzij via een huisbezoek, hetzij via de telefoon. Cliënten geven ook 

aan dat er wel een duidelijke afbakening is met betrekking tot die bereikbaarheid. ‘Ik weet dat 

de woonbegeleider tot 17u werkt. Dus ik bel haar ook niet meer na 17u’ (cliënt 3). Verder blijkt 

dat de cliënt ondersteunen ook belangrijk is om vertrouwen op te bouwen. Zo geeft een 

woonbegeleider aan: ‘Als ik morgen een nieuwe cliënt opstart en die moet volgende week al 

voor de vrederechter komen, dan ga ik 9 van de 10 meegaan. Niet om die met hand en tand te 

verdedigen, maar wel om die persoon te ondersteunen als die heel zenuwachtig is om alleen 
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te gaan’ (woonbegeleider 1). Daarnaast blijkt dat cliënten de ruimte krijgen om fouten te maken. 

Daarbij is het belangrijk om te bekijken op welke manier de fouten zijn gemaakt en hoe deze 

fouten in de toekomst vermeden kunnen worden, zonder de cliënt te veroordelen voor het 

maken van fouten. 

Ik had een nieuwe cliënt en die had zijn budget in 1 week erdoor gebrast. Die had 
schrik dat ik alle diensten daarvan op de hoogte ging brengen en dat het dan gedaan 
ging zijn voor hem. Terwijl ik dan met hem bespreek van waarom was het budget zo 
snel op en wat kunnen we hier aandoen. Dan wil ik dat gewoon in de toekomst 
proberen te voorkomen (woonbegeleider 3). 

Daarnaast mogen cliënten ook aangeven als iets niet lukt. De woonbegeleiders vinden het 

belangrijker dat ze dan samen naar oplossingen zoeken en dat de cliënt de woonbegeleider het 

vertrouwen geeft om naar een oplossing te zoeken. 

Het is heel belangrijk dat cliënten tegen mij durven zeggen “Het is mij is niet gelukt”. 
Dat de schaamte die cliënten kunnen hebben naar ons toe, om dat terzijde te kunnen 
laten. Je mag tegen mij zeggen dat het niet gaat of niet lukt. Dan zoeken we samen 
naar een oplossing. Ik denk dat dat wel een heel belangrijke is dat de cliënt de 
begeleider vertrouwt (woonbegeleider 1).  

Tot slot bouwen de woonbegeleiders ook vertrouwen op door cliënten ruimte te geven zich niet 

goed te voelen. Ze vinden het belangrijk dat cliënten ‘durven te zeggen dat het even niet gaat. 

“Ik heb het moeilijk nu” of “Ik heb op dit moment donkere gedachten”’ (woonbegeleider 1). 

Deze verbindingsfase, waar het opbouwen van vertrouwen met cliënten centraal staat, heeft 

als resultaat dat enerzijds de achterliggende oorzaken van problemen naar de voorgrond 

treden. ‘Doorgaans zijn er diepgewortelde pijnlijke redenen die ertoe leiden dat cliënten in een 

voor hen onbeheersbare situatie terecht komen. De meesten willen hun eigen 

verantwoordelijkheid opnemen, maar door omstandigheden lukt het hen niet’ (projectvoorstel 

2017). ‘Het is daarom belangrijk om tot de oorzaak van hun problemen te kunnen komen. Daar 

is dat vertrouwen belangrijk. Als je niet enkel meer de gevolgen aan het aanpakken bent, maar 

ook de oorzaak’ (woonbegeleider 4). Anderzijds zorgt vertrouwen er ook voor dat er gedurende 

de verdere begeleiding van de cliënt steeds open en eerlijk gecommuniceerd kan worden. Zo 

geeft een woonbegeleider aan dat vertrouwen belangrijk is om ‘ook bepaalde eerlijkheid en 

openheid te krijgen in uw begeleiding en de relatie met uw cliënt. Dat die ook gewoon eerlijk is 

als die bijvoorbeeld [verdovende middelen] gebruikt heeft’ (woonbegeleider 4). De 

verbindingsfase heeft als eindresultaat dat de woonbegeleiders het mandaat krijgen van 

cliënten om met hen te werken rond verschillende levensdomeinen. 

Om af te ronden, willen we nog enkele kanttekeningen benoemen met betrekking tot de 

verbindingsfase. Zo komt uit het onderzoek naar voor dat wederzijds vertrouwen belangrijk is 

voor het verdere verloop van de woonbegeleiding. ‘Vertrouwen ligt langs twee kanten. Als een 

nieuwe cliënt opstart, dan is er bij mij altijd een vaatje vertrouwen van 50%. Dat vaatje moet 

zichzelf kunnen vullen. Ik vind dat een cliënt niet zomaar mag doen en laten wat hij wil’ 

(woonbegeleider 1). Daarnaast blijkt dat het ook niet altijd mogelijk is om een vertrouwensrelatie 

op te bouwen met cliënten. ‘Je hebt bepaalde mensen die zo moe zijn van de hulpverlening die 

u nooit gaan binnen laten en dat is heel jammer’ (woonbegeleider 3). Woonbegeleiders geven 

aan dat ze in dergelijke situatie ‘er proberen blijven te zijn voor de cliënt voor praktische zaken. 

Een papier in orde brengen, geld… Zo die zaken’ (woonbegeleider 5). 
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Stap 4: Werken naar een stappenplan op maat 

In een volgende stap wordt er gewerkt naar een stappenplan op maat. Daarbij bekijken de 

woonbegeleiders wat ze op lange termijn willen bereiken met de cliënt en zoeken ze in de 

verhalen van de cliënt naar wat er nodig is om de situatie van de cliënt te stabiliseren. 

Voor mij is het altijd heel belangrijk om te bekijken wat ik op lange termijn wil 
bereiken. Dus ik probeer eigenlijk zelf op zoek te gaan in de verhalen van “Wat zou 
er hier nodig moeten zijn om die cliënt op een duurzame manier te stabiliseren en 
de situatie oké te maken?”. Dus dat is eigenlijk de grote doelstelling die in mijn 
achterhoofd zit (woonbegeleider 5). 

De coördinator geeft aan dat ze hierin slagen omdat ze ‘tegen dan zicht hebben op wat er op 

de aanmelding staat en wat de cliënt op dat moment van zijn leven vindt. Dan kunnen we daar 

al gaan destilleren wat de dingen zijn waar de cliënt zelf mee aan de slag wilt’ (coördinator). 

Het uitwerken van een stappenplan gebeurt met andere woorden op maat van de cliënt. Dit wil 

zeggen dat de woonbegeleiders in de eerste plaats doelen opstellen met de cliënt, om nadien 

tot een stappenplan op maat te komen op basis van de vragen en noden van de cliënt. 

1. Doelen op maat opstellen met de cliënt 

Zoals aangegeven, starten de woonbegeleiders met het opstellen van doelen. Het onderzoek 

toont aan dat de woonbegeleiders hiervoor drie sub-interventies ondernemen. In de eerste 

plaats maken ze gebruik van de zelfredzaamheidsmatrix (hierna: ZRM). De ZRM is een 

instrument dat is ontwikkeld om het functioneren van mensen op allerlei levensdomeinen in 

kaart te brengen aan de hand van een score over de mate van zelfredzaamheid van een 

persoon op een specifiek moment. De literatuur leert ons dat de zelfredzaamheidsmatrix drie 

verschillende functies kan vervullen. Zo wordt de ZRM ingezet als screeningsinstrument om de 

zelfredzaamheid van een cliënt op verschillende levensdomeinen in kaart te brengen, als 

meetinstrument om behandelingsdoelen te bepalen en als monitoringinstrument om de 

voortgang en ontwikkeling van de cliënt te volgen (Lauriks et al., 2017). Om doelen te kunnen 

opstellen, wordt de ZRM ingezet als screeningsinstrument. Dit zorgt ervoor dat 

woonbegeleiders structuur kunnen brengen in het levensverhaal van cliënten. Zo geeft een 

woonbegeleider aan: ‘Ik probeer wel elk levensdomein ter sprake te brengen. Dat je daar wel 

een beetje een zicht op hebt. Dat is niet altijd gemakkelijk. Als er heel veel crisissen zijn 

bijvoorbeeld, is het moeilijk om al die andere dingen te bevragen’ (woonbegeleider 4). Dit geeft 

aan dat het niet altijd gemakkelijk is om doelen op te stellen met de cliënt. Als er heel wat zaken 

aan het gebeuren zijn in het leven van de cliënt, is het niet altijd mogelijk om elk levensdomein 

te vragen en is het dus niet altijd mogelijk om zicht te krijgen op alle levensdomeinen van een 

cliënt. De ZRM zorgt er wel voor dat de woonbegeleiders ‘nog doelgerichter werken aan die 

thema’s. Omdat je dan ook veel beter de zaak met uw cliënt kunt bespreken’ (woonbegeleider 

1). Wanneer het bijvoorbeeld gaat over de verslaving van een cliënt, bekijken ze waarom de 

cliënt verslaafd is en welke invloed de verslaving heeft op het leven van de cliënt. Volgens de 

coördinator zorgt het expliciet stilstaan bij de verschillende levensdomeinen ervoor dat ze een 

verschil kunnen maken in het leven van cliënten. Als blijkt dat een cliënt veranderingen wil 

doorvoeren op een bepaald levensdomein, dan kunnen ze hiermee aan de slag. 
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Ik denk dat dat een stuk is waar wij ook effectief een verschil kunnen maken. Waar 
wij tijd voor maken om daar eens uitvoerig naar te kijken en na te denken van ‘Oké 
wil ik op deze manier verder of wil ik het toch anders?’. Stel dat je dan met een cliënt 
zit die zegt van ‘Oké ik wil echt wel een aantal dingen veranderen in mijn leven’, dan 
begint natuurlijk het werk pas echt (coördinator). 

Tot slot zorgt de ZRM ervoor dat urgente problemen in kaart worden gebracht en aangepakt 

kunnen worden. Zo geeft een woonbegeleider aan: ‘Ik denk dat elk levensdomein waar dat we 

toch wel met acute problematiek zitten, dat dat wel altijd domeinen zijn die we moeten proberen 

aanpakken en stappen in moeten proberen te zetten’ (woonbegeleider 1). 

Naast gebruik te maken van de ZRM, stellen de woonbegeleiders de doelen ook op samen met 

de cliënt. Daarbij zoeken de woonbegeleiders ‘per cliënt welk levensdomein ze wat willen 

aanpakken’ (coördinator). Uit de documenten blijkt dat deze participatieve inspraak van de 

cliënten belangrijk is. Want ‘het samen vastleggen van doelen vergroot de kans op een positief 

proces van verandering en geeft de cliënt terug grip op het eigen leven’ (projectvoorstel 2017). 

Dit wil dus zeggen dat de woonbegeleiders bijvoorbeeld niet zeggen ‘dit en dit moet je doen om 

te voorkomen dat je uit het huis gezet wordt’, maar dat ze bekijken ‘wat er mogelijk is voor de 

cliënt’ (woonbegeleider 3). De woonbegeleiders vragen ook expliciet aan cliënten wat ze met 

de woonbegeleiding willen bereiken, zodat ze weten waar ze naartoe moeten werken om de 

woonbegeleiding te kunnen afronden. 

In het begin is dat een van de eerste vragen van “Wat wil jij uit deze begeleiding? 
Waar wil je naartoe gaan? Wat zou voor u een punt zijn dat je kan zeggen dat je 
zonder de begeleiding verder kan?”. Ze zeggen altijd dat je al van in het begin moet 
denken van hoe je iets gaat afronden. Dan moet je met die cliënt die oefening ook 
wel maken (woonbegeleider 4). 

Door samen doelen op te stellen, krijgen de cliënten daarnaast ook de keuze waarrond er wel 

en niet gewerkt zal worden binnen de woonbegeleiding. Het is immers belangrijk om ‘de cliënt 

mee in dat verhaal te krijgen en te gaan zien van ‘oké waar wil je eigenlijk zelf naartoe?’. Het 

heeft geen zin om hele hoge doelstellingen te leggen als de cliënt daar absoluut niet klaar voor 

is’ (coördinator). ‘Sommige cliënten zijn bijvoorbeeld helemaal oké met hun gebruik en willen 

daar ook niks aan doen, maar willen wel beter samenleven met hun buren. Dan kan je op dat 

stuk van die buren wel inzetten’ (woonbegeleider 4). Enkel wanneer de cliënt ‘een risico vormt 

voor zichzelf of voor anderen, bijvoorbeeld dat die terug hun woonst zouden verliezen of hun 

inkomen, dan is het wel belangrijk om dat te blijven aankaarten’ (woonbegeleider 4). Aangezien 

‘sommige mensen soms wat meer tijd nodig hebben om iets te laten bezinken en over na te 

denken, omdat dat toch wel soms over grote veranderingen in hun leven gaat’ (woonbegeleider 

1). Daarnaast krijgen cliënten ook de keuze op welke manier er aan de doelen gewerkt zal 

worden. Van zodra de woonbegeleiders het gevoel hebben dat er vertrouwen aanwezig is, 

zitten ze samen met de cliënt om de aanmelding te bekijken. ’Dan bespreek ik echt met hun 

van dat is de reden dat die persoon u heeft aangemeld en die ziet dat als hoofdprobleem. Wat 

gaan we eraan doen om het te verbeteren’ (woonbegeleider 3)? Als een cliënt bijvoorbeeld 

financiële problemen heeft, kan hier op verschillende manieren aan gewerkt worden. Zo kan 

bijvoorbeeld het OCMW ingeschakeld worden om aan budgetbeheer te doen, kunnen de 

woonbegeleiders van Alert zelf de financiële begeleiding op zich nemen indien de drempel om 

bij OCMW in budgetbeheer te gaan te groot zou blijken of er kan een bewindvoerder 

aangevraagd worden. Het is belangrijk steeds bij de cliënt af te toetsen waar men nood aan 

heeft en hoe men graag zou hebben dat er gewerkt wordt. 
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Is dat een OCMW dat met u uw budgetbeheer kan bekijken? Zijn wij dat - want wij 
hebben ook een mogelijkheid om budgetbeheer te starten - dat wij de financiën in 
handen nemen? Is dat via bewindvoering? Dat is soms een hogere drempel voor 
mensen, omdat dat een advocaat is of iemand dat toch wel een paar treden hoger 
staat en moeilijker bereikbaar is. Dat is bij iedereen anders. Dat is vooral bij elke 
persoon ook zien ‘Wat heb jij nodig op dat vlak?’ (woonbegeleider 1).  

Tot slot worden doelen flexibel opgesteld. Het is immers de bedoeling dat de doelen ‘zo goed 

mogelijk aansluiten bij de noden van de cliënt. De begeleiding varieert dus sterk van cliënt tot 

cliënt en verandert ook binnen één begeleiding’ (projectvoorstel 2017). Dit wil zeggen dat de 

woonbegeleiders ‘gaandeweg regelmatig terug eens naar de doelen kijken en ze zo concreet 

mogelijk bijstellen’ (coördinator). De coördinator benadrukt dat dit ook belangrijk is, omdat de 

woonbegeleiding ‘effectief een verhaal per cliënt is. Dat ziet er elke keer anders uit en het is 

ook een verhaal dat je tijdens je begeleiding continu bijstelt. Omdat je gaandeweg toch wel 

obstakels tegenkomt, waardoor je die doelen moet bijstellen’ (coördinator). Zo geeft een 

woonbegeleider aan: ‘Er zijn altijd dringende dingen die ertussen komen. Als je daarbij voelt 

van “Als ik dat kan doen, dan is die op korte termijn het meest geholpen”, dan is dat een van 

de eerste dingen die ik in orde maak’ (woonbegeleider 5). 

Door doelen flexibel, samen met de cliënt en aan de hand van de ZRM op te stellen, kunnen 

de woonbegeleiders in de eerste plaats de doelen gestructureerd opstellen per levensdomein. 

Anderzijds zorgt het er ook voor dat cliënten versterkt worden door de keuzes die ze mogen 

maken, waardoor ze ook controle krijgen over hun eigen traject. 

2. Stappenplan op maat opstellen 

Uit de documenten leren we dat de woonbegeleiders ‘voor elke woonbegeleiding een plan van 

aanpak en te behalen doelstellingen per levensdomein’ opstellen en er wordt per ‘doelstelling 

een termijn voor begeleiding vastgelegd’ (Betoelagingsovereenkomst 2018). Dit wordt 

bevestigd door een van de woonbegeleiders: ‘Je kan doelgericht een plan van aanpak maken 

met uw cliënt van “Oké we willen daar geraken, we staan nu hier”’ (woonbegeleider 1). Daarbij 

houdt de woonbegeleider ook rekening met de doelen die de aanmelder naar voor schuift. Het 

onderzoek toont echter ook aan dat dit plan van aanpak niet altijd op papier staat. Zo geeft een 

woonbegeleider aan: ‘Ik heb wel een plan, maar dat staat niet op papier. Als wij cliënten 

voorbrengen op een teamvergadering, dan hebben wij eigenlijk een vast schema dat we 

opstellen waarin we de doelstellingen op korte en lange termijn op papier zetten’ 

(woonbegeleider 5). Dit plan van aanpak staat niet altijd op papier, omdat dit enerzijds ‘met de 

stijl van begeleiding’ te maken heeft en anderzijds ook met ‘hoe de cliënt is. Bij sommige 

cliënten moet je veel meer gestructureerd en meer rigide zijn’ (woonbegeleider 3), waardoor 

een fysiek plan van aanpak aangewezen is. Daarnaast blijkt ook dat ‘sommige mensen daar 

echt nood aan hebben dat het visueel is, zodanig dat dat hun rust brengt. Anderen zijn daar 

dan absoluut niet mee bezig’ (woonbegeleider 1). Dus het uitwerken van een stappenplan op 

papier, is cliënt afhankelijk. 

Het onderzoek toont aan dat de woonbegeleiders er ten eerste in slagen om een plan van 

aanpak op te stellen, omdat ze prioriteiten bespreken met de cliënt. Daarbij maken ze mee de 

‘inschatting wat het probleem is en hoe ernstig het is. Sommigen zijn heel bang van een brief 

van een deurwaarder. Die angst is er bij redelijk wat mensen. Ze daar dan wat structuur in 

geven’ (woonbegeleider 2). Het is dan de bedoeling dat de woonbegeleiders ‘blijven vragen 

stellen om te begrijpen waar cliënten juist hulp bij willen en “waarom is dat net zo belangrijk?”. 
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Door dat te differentiëren krijg je meer zicht op de prioriteiten en dan versta je ook een beetje 

waarom zij die prioriteiten maken’ (woonbegeleider 2). Wanneer blijkt dat ze ‘er niet komen met 

één gesprek om die prioriteiten naar boven te halen, geef ik hun ook wel het perspectief van “Ik 

kom deze week nog eens langs om het terug op te pikken”’ (woonbegeleider 3). Deze 

prioriteiten kunnen per cliënt ook heel verschillend zijn. Zo kan het gaat over een depressie, 

pleinvrees, uithuiszetting of kinderen. Zo gaf een cliënt als voorbeeld: ‘Het eerste was de 

kinderen. Bij mezelf waren er geen problemen, maar wel de scheiding en de kinderen op mijn 

naam laten zetten. We deden daarbij echt alles stap per stap’ (cliënt 7). 

Ten tweede blijkt uit het onderzoek dat de woonbegeleiders het stappenplan op tempo van de 

cliënt opstellen. Als cliënten bijvoorbeeld aangeven dat de begeleiding of het werken aan een 

bepaald probleem te snel gaat, ‘dan geef je ze daar best wat ruimte voor. Dan ga je met iets 

anders aan de slag of je spreekt af dat zij aangeven wanneer dat het voor hen kan om verder 

te gaan’ (woonbegeleider 4). Het is met andere woorden belangrijk om ook expliciet stil te staan 

bij het tempo van de cliënt. Zo geeft een woonbegeleider aan: ‘We moeten onze cliënt zijn 

tempo proberen te bekijken. Welk tempo moet die persoon aannemen om aan het doel te 

geraken’ (woonbegeleider 1)? Wanneer het bijvoorbeeld gaat om dagbesteding, kan men ‘niet 

ineens verwachten dat cliënten gaan van niks doen naar vijf dagen in de week ineens wel iets 

doen. Dat moet opgebouwd en geëvalueerd worden. Dat de cliënt wel wat de vrijheid krijgt om 

te zeggen “dit past niet voor mij” en dan zullen wij ons plan aanpassen’ (woonbegeleider 3). Op 

tempo van de cliënt werken is echter niet altijd mogelijk, ‘omdat diensten of huisbazen vaak 

sneller resultaat willen. We proberen daarin dan een tussenpersoon te zijn. Proberen om wat 

te onderhandelen om tijd te kopen eigenlijk’ (woonbegeleider 5). Bijvoorbeeld wanneer een 

deurwaarder spullen in beslag gaat nemen, ‘dan moet dat nu aangepakt worden. Dus de 

dringendheid van de problemen dwingt de cliënt soms tot een bepaald tempo natuurlijk of dan 

nemen wij het even over voor de cliënt als deze daar zelf niet toe in staat is’ (woonbegeleider 

4). 

Tot slot toont het onderzoek aan dat het opstellen van een stappenplan rust en structuur brengt 

in de woonbegeleiding. ‘Want meestal zitten cliënten in een spiraal van alles en nog wat. Dus 

dan gaan we dat ontleden zodat cliënten tot rust komen. Dan bekijken we ook: “Waar moet je 

eerst aan werken”? Dat ze een beetje zelf kunnen inschatten van “daar moeten we rond 

werken”’ (woonbegeleider 2).  
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Stap 5: De actiefase 

De volgende stap in de woonbegeleiding wordt ook wel de actiefase genoemd. Dit is de fase 

waarin er gewerkt wordt ‘aan de specifieke aanmeldingsvragen, nl. uithuiszetting voorkomen; 

leefbaarheidsproblemen aanpakken en/of een acceptabel niveau van functioneren bekomen’ 

via de ZRM (Jaarverslag 2018). Volgens de woonbegeleiders is de actiefase ‘het punt waarop 

je zo goed als alles met uw cliënt kunt bespreken. Dat je gewoon heel volwassen en heel 

rechtuit met die persoon een bepaalde problematiek kan aanpakken’ (woonbegeleider 1) 

omwille van de vertrouwensband die eerder werd opgebouwd. Daarnaast gaan de 

woonbegeleiders ook ‘wat meer aan de slag met de vragen die iets minder dringend waren dan 

in het begin en die wat meer tijd vragen om mee om te gaan’ (woonbegeleider 4). Daarbij spelen 

ze in op ‘een heel complexe situatie, die we proberen te ontrafelen en een beetje stabiliteit te 

creëren. Waardoor het voor die persoon ook mogelijk is om aan te haken bij andere 

hulpverlening. Of in sommige gevallen daar zelf verder mee aan de slag kunnen gaan’ 

(woonbegeleider 4). 

Volgens de woonbegeleiders is het werken naar zelfredzaamheid in deze fase erg belangrijk. 

Het begrip ‘zelfredzaamheid’ krijgt daarbij voor elke cliënt een andere invulling, maar in essentie 

gaat het erom ‘dat die persoon zijn leven kan leiden zoals hij wil en kan werken naar de 

toekomst dat hij wil, maar dat hij hierin zelf verder kan of met de nodige ondersteuning’ 

(woonbegeleider 4). Het is daarbij belangrijk ‘om te kijken naar de persoon en hoe die persoon 

is. Niet elke cliënt moet tot nummer 5 geraken op het levensdomein, maar het is wel belangrijk 

om te kijken op welk levensdomein de cliënt kan verbeteren’ (woonbegeleider 1). ‘Als iemand 

alleen woont en hij is niet zelfredzaam genoeg om alleen te wonen, dan kunnen er bijvoorbeeld 

naar een andere woonst gezocht worden waar die met dat tikkeltje meer hulp aan huis, zoals 

poets- en of thuishulp, zelfredzamer wordt’ (woonbegeleider 1). Het werken aan 

zelfredzaamheid gebeurt met andere woorden door ‘het wegnemen en inschakelen van 

instanties die dingen overnemen van cliënten waar nodig’ (woonbegeleider 2), met als doel om 

hen zelfredzamer te maken. Uit het onderzoek komt echter naar voor dat ‘zelden iemand 

volledig zelfredzaam is op het einde van een begeleiding. Daarvoor is een jaar nu ook weer niet 

genoeg’ (woonbegeleider 4). De focus ligt eerder op ‘die autonomie terugkrijgen. Ook al staat 

daar een hoop hulpverlening rond, dat is niet zo belangrijk. Het gevoel dat ze zelf hebben, dat 

ze die autonomie hebben en kunnen kiezen wat er gebeurt in hun leven, dat is belangrijk’ 

(woonbegeleider 5). 

Om cliënten zo zelfredzaam mogelijk te maken, ondernemen de woonbegeleiders verschillende 

stappen in de complexe woonbegeleiding. De woonbegeleiders (1) werken aan het informele 

netwerk van de cliënt, (2) zorgen ervoor dat cliënten tot hun rechten komen, (3) werken aan 

vaardigheden met cliënten en (4) bouwen een professioneel netwerk uit rond de cliënt. Hierbij 

is het belangrijk om te benadrukken dat deze verschillende interventies niet stapsgewijs worden 

ondernomen, maar dat deze - afhankelijk van de cliëntsituatie – simultaan, door elkaar, 

stapsgewijs of niet voorkomen. In wat volgt, bespreken we elk van deze interventies en tonen 

we aan waarom ze werkzaam zijn binnen de context van de complexe woonbegeleiding. 

1. De professional werkt aan het informele netwerk van de cliënt 

Een eerste domein waarrond de woonbegeleiders van Alert werken, is aan het informele, niet-

professionele netwerk van de cliënt. De ‘bedoeling is dat de cliënt en zijn omgeving zo 

evolueren dat ze dieptepunten in het leven zelf leren ondervangen’ (projectvoorstel 2017). Met 

de woonbegeleiding streeft men ernaar dat cliënten goed functioneren in het dagelijks leven, 



 

69/167 

maar daarvoor ‘hebben mensen andere mensen nodig’. Want ‘iemand dat alleen staat in de 

samenleving krijgt heel weinig gedaan’ (woonbegeleider 3). Door te werken aan het informele 

netwerk tracht men de draagkracht van de cliënt te verhogen en de draaglast te verlagen. Om 

dit te bereiken, wil ‘het ALERT-team het eigen netwerk van de cliënt versterken, activeren, 

vergroten, herstellen met een duurzaam effect op de kwaliteit van leven’ (projectvoorstel 2017). 

Uit het onderzoek blijkt dat woonbegeleiders erin slagen om aan het informele netwerk van de 

cliënt te werken, omdat ze in de eerste plaats dit informele netwerk in kaart brengen. Dit wil 

zeggen dat ze ‘bekijken wie er allemaal in hun netwerk zit, wat die doen en wat die betekenen’ 

(woonbegeleider 4). De woonbegeleiders hanteren verschillende strategieën om het informele 

netwerk van de cliënt in kaart te brengen. Zo maakt de ene woonbegeleider ‘een mentale map 

van de cliënt zijn netwerk’, waarbij men ‘de cliënt zijn verhaal laat doen, gericht vraagt wie de 

cliënt helpt en welke hulp de cliënt aanvaardbaar vindt’ en gaat men ook ‘uitpluizen wie hem 

vroeger goed geholpen heeft. Kinderen en ouders komen dan snel aan bod’ (woonbegeleider 

2). Anderen maken ‘een tijdslijn visueel door middel van een ecogram, waarin de belangrijke 

personen in de verf worden gezet’ (woonbegeleider 3). Wanneer men het informele netwerk 

van de cliënt in kaart brengt, ‘is het belangrijk om te bekijken hoe de band is, of er vertrouwen 

is en te polsen waarin die persoon eventueel kan ondersteunen’ (woonbegeleider 4). 

Ten tweede komt er uit het onderzoek naar voor dat de woonbegeleiders het informele netwerk 

van de cliënt trachten te activeren door hen mee in te schakelen om de cliënt te ondersteunen. 

‘Onderzoek toont immers aan dat extra-therapeutische factoren (cliënt- en omgevingsfactoren) 

een aandeel hebben van 40% wat betreft de effectiviteit van zorg. Dit betekent dat hulpverlening 

nooit op zichzelf staat. Samenwerkingen met het netwerk zijn noodzakelijk’ (projectvoorstel 

2017). Zo zoeken de woonbegeleiders wie er in het eigen sociaal netwerk kan aangesproken 

worden. ‘Als er iemand is die heel veel ondersteunt en aanwezig is in het leven van de cliënt, 

dan kan het wel wenselijk zijn om dat te doen’ (woonbegeleider 4). Zo kan het informele netwerk 

ingeschakeld worden om de cliënten te ondersteunen bij het uitvoeren van betalingen, om mee 

naar andere diensten te gaan of om de administratie in orde te brengen. ‘Dat is sowieso altijd 

beter dan dat een professional dit zou moeten overnemen of die plaats inneemt, aangezien het 

krachtgerichter is en bovendien op lange termijn een oplossing kan zijn’ (woonbegeleider 4). 

Indien er niemand in het informele netwerk van de cliënt zit die de cliënt mee kan ondersteunen, 

kan er bijvoorbeeld gezocht worden naar een buddy (via ATK of Buddywerking Vlaanderen) of 

een vrijwilliger (bijvoorbeeld bij SAMANA) die deze taken op zich kan nemen. 

Tot slot werken de woonbegeleiders aan het herstellen van het informele netwerk van de cliënt. 

Uit het onderzoek blijkt dat veel cliënten ‘hun niet-professioneel netwerk verloren hebben 

doorheen de jaren, door vaak heftige omstandigheden’ (woonbegeleider 3). Enerzijds bekijken 

ze of ‘het eigen sociaal netwerk terug aangesproken kan worden’ (woonbegeleider 4). Indien 

cliënten willen werken richting contactherstel met mensen uit het eigen informele netwerk 

zorgen de woonbegeleiders ervoor dat ze ‘ook aanwezig zijn bij het eerste gesprek of telefoontje 

met deze mensen uit hun netwerk om cliënten te steunen’ (woonbegeleider 3). Anderzijds 

trachten ze ook relaties te herstellen met de buren van de cliënt indien er sprake zou zijn van 

conflict of situaties van overlast (jaarverslag 2019). Volgens de coördinator is het ‘een opdracht 

van Alert om een positieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van de buurten en van de 

wijken. Zowel voor die individuele cliënt, maar ook voor die zijn omgeving’ (coördinator). Veelal 

gebeurt dit door middel van een bemiddelingsgesprek tussen de buren en de cliënt. Vaak is 

‘het voldoende om hen samen te zetten, zodat ze hun verhaal kunnen doen. Een beetje meer 

elkaars leefwereld begrijpen, waardoor er veel meer begrip is naar elkaar toe’ (woonbegeleider 
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4). Omdat de woonbegeleiders hun onpartijdigheid willen bewaren, schakelen sommige 

woonbegeleiders de buurtbemiddelingsdienst van de stad Antwerpen in. Wanneer de 

woonbegeleiders zelf zouden optreden als bemiddelaar, zou dit hen ‘in een heel moeilijke 

positie brengen waarin je moet onderhandelen. Wat er ook voor kan zorgen dat uw cliënt 

vertrouwen in u verliest, omdat je niet zijn belangen bent aan het verdedigen’ (woonbegeleider 

4). 

2. De professional zorgt ervoor dat cliënten tot hun rechten komen  

Een tweede domein waar de woonbegeleiders acties rond ondernemen, heeft betrekking op 

het verwezenlijken van rechten voor de cliënten. Het onderzoek wijst uit dat de 

woonbegeleiders dit bereiken, omdat ze in de eerste plaats in overleg treden met het Alert-team 

om te bekijken waar de cliënt potentieel recht op heeft. Daarbij bekijken ze ‘of die persoon tot 

al zijn rechten komt’ (woonbegeleider 1). Omdat het Alert-team verschillende sectoren in het 

team aanwezig heeft, breidt dit volgens de coördinator hun capaciteit uit om breder te kijken. 

Zo geeft de coördinator als voorbeeld: ‘Stel dat we iemand aangemeld krijgen met een vorm 

van mentale beperking, dan kunnen die mee nadenken over waar die persoon recht op heeft. 

Hoe het zit met het verleden rond die persoon? Wat is er al gediagnosticeerd? Waar zou die 

eventueel al op de wachtlijst gezet kunnen worden’ (coördinator)? 

Ten tweede komt uit het onderzoek naar voor dat de woonbegeleiders ook rechten aanvragen 

bij de nodige hulp- en dienstverleningsorganisaties om cliënten tot hun rechten te laten komen. 

Als een cliënt bijvoorbeeld geen of een beperkt inkomen heeft, proberen de woonbegeleiders 

‘dat inkomen te installeren via leefloon of door een FOD aan te vragen’ (woonbegeleider 4) voor 

een inkomens vervangende tegemoetkoming. 

Verder wijzen de woonbegeleiders cliënten op maat door naar diverse hulp- en 

dienstverleningsorganisaties. Dit zorgt ervoor dat de drempels in toegankelijkheid naar deze 

diensten worden verlaagd. In de documenten komt naar voor dat ‘doorverwijzen op een 

verantwoorde wijze en op een geschikt moment gebeurt’ (Jaarverslag 2019, jaarverslag 2018). 

Om cliënten gericht door te verwijzen, blijkt dat de woonbegeleiders ‘vaak al voorbereidend 

zoekwerk doen’. Dit zorgt ervoor dat ze ‘die diensten kunnen aanbieden waarbij de cliënt zeker 

een antwoord op zijn vragen krijgt, zodat ze niet op een afwijzing of teleurstelling moeten lopen’ 

(woonbegeleider 5). Dit zorgt ervoor dat ‘cliënten die niet meer echt in contact staan met 

eerstelijnsorganisaties, dat die daar toch terug aanhaken omdat we soms terug die brug 

opbouwen naar die organisaties’ (woonbegeleider 1). Als een cliënt bijvoorbeeld stappen wil 

ondernemen richting tewerkstelling, dan doen de woonbegeleiders er alles aan ‘om die persoon 

daarin te ondersteunen en om daar diensten bij te zoeken die die persoon daar verder in kunnen 

helpen’ (coördinator). Zo geeft een cliënt aan: ‘De woonbegeleider komt meestal ook met 

dingen af van “Er is een organisatie die hulp biedt aan mensen die het financieel moeilijk 

hebben. Vind jij dat oké om jezelf in te schijven?” Dus daar helpt ze mij wel mee’ (cliënt 6). 

Tot slot slagen de woonbegeleiders er ook in om cliënten tot hun rechten te laten komen door 

samen met cliënten naar hulp- en dienstverleningsorganisaties te gaan. Daarbij proberen de 

woonbegeleiders ‘de dingen die de cliënt niet bespreekbaar stelt, aan het licht te brengen. Door 

de vragen te stellen die de cliënt niet vraagt’ (woonbegeleider 2). Dit wordt bevestigd door een 

van de cliënten: ‘De woonbegeleider zorgt ervoor dat ik zeker geen dingen vergeet te vragen 

die ik op dat moment moet vragen’ (cliënt 3). 
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3. De professional werkt aan vaardigheden met de cliënt zodat ze zelfvertrouwen 

ontwikkelen 

Een volgend domein waar de woonbegeleiders actie rond ondernemen, is het werken aan 

vaardigheden met cliënten. Het onderzoek toont aan dat de woonbegeleiders dit een belangrijk 

principe vinden, ‘omdat de cliënt kapitein moet blijven van zijn schip. Wij nemen die zijn boot 

niet over’ (woonbegeleider 1). Cliënten ‘moeten uiteindelijk zelfstandig kunnen functioneren in 

deze maatschappij. Het minimum dat ze moeten kunnen, is hun hulpvraag stellen. Bij wijze van 

spreken: de deur uitgaan, naar een OCMW, CAW of ziekenfonds stappen en daar hun vraag 

stellen’ (woonbegeleider 5). Daarnaast gaat het ook om heel praktische vaardigheden, zoals 

‘bijvoorbeeld het posten van een brief. Er zijn cliënten die niet wisten hoe ze een envelop 

moesten opschrijven. Dan leer je die dat’ (woonbegeleider 2). Volgens de documenten hangt 

‘de uitbreiding van woonvaardigheden samen met de uitbreiding van zingeving. De mate waarin 

men meer vat krijgt op meer terreinen van het leven, heeft zijn effect op het zelfwaardegevoel’ 

(projectvoorstel 2017). Het zorgt er met andere woorden voor dat cliënten ‘vertrouwen krijgen 

in zichzelf’ (woonbegeleider 3). 

De woonbegeleiders slagen erin om aan vaardigheden te werken met cliënten, omdat ze in de 

eerste plaats krachtgericht werken met de cliënten. Dit wil zeggen dat woonbegeleiders zich 

‘richten op krachten in en rond mensen. We geloven dat die er altijd zijn. We halen ze naar 

boven en versterken ze’ (projectvoorstel 2017). De woonbegeleiders ‘proberen alles om iemand 

ervan te overtuigen om dat zelf te doen. Bijvoorbeeld om iemand zelf hun budget te leren doen. 

Je probeert eerst met die mensen te bekijken: hoe doe jij uw budget? Om dan te kijken: hoe 

kan je dat anders doen’ (woonbegeleider 4)? Hieruit concluderen we dat de woonbegeleiders 

steeds starten vanuit de vaardigheden die cliënten reeds bezitten, om nadien bij te sturen indien 

nodig. Daarnaast trachten de woonbegeleiders cliënten ook te motiveren om zelf hun verhaal 

te vertellen ten aanzien van andere hulp- en dienstverleners. Zo geeft een woonbegeleider als 

voorbeeld: ‘Ik heb de bewindvoerder aangevraagd, maar de cliënt heeft zelf de uitleg gedaan 

tegen de vrederechter’ (woonbegeleider 4). Zo geeft een cliënt ook aan: ‘De woonbegeleider 

zegt dan naar welke dienst ik moet bellen en geeft mij het juiste telefoonnummer’ (cliënt 6). 

Een tweede manier waarop de woonbegeleiders erin slagen om cliënten vaardigheden aan te 

leren, is door hen ruimte te geven om te experimenteren. Dit wil zeggen dat de woonbegeleiders 

de cliënten ‘zelf daar hun vragen laten stellen. Als die dat alleen kan, die dat alleen te laten 

doen. Dat kan gaan over vrijetijd, financieel, tot administratief’ (woonbegeleider 5). Als 

woonbegeleiders merken dat een cliënt iets niet lukt, dan maken ze ‘de afspraak van “Je gaat 

het nog één keer zelf proberen en als het dan niet lukt, dan doen we het samen”’ 

(woonbegeleider 5). Een cliënt bevestigt dit: ‘De woonbegeleider laat mij nu bijvoorbeeld heel 

veel dingen zelf doen. Als ik het echt niet aan kan, dan bel ik haar en zeg ik “Ik kan er niet aan 

uit”. Dan helpt ze mij altijd dit direct’ (cliënt 6). Dit experimenteren houdt ook in dat cliënten in 

de loop van de begeleiding soms hun verwachtingen moeten bijstellen over wat mogelijk is en 

wat niet. Als een cliënt bijvoorbeeld 10 jaar werkloos is geweest, bestaat de kans dat de cliënt 

niet meer voor elke job zal aangenomen worden die hij voor ogen had. 

Ik had een cliënt die x-aantal jaren in een opvangcentrum had gezeten en die wilde 
aan de slag op de arbeidsmarkt. Die heeft dan een hele reeks teleurstellingen 
moeten meemaken, omdat er altijd werd gekeken naar dat gat van 10 jaar waarin 
hij niet had gewerkt, ook al had hij daarvoor gewerkt als chauffeur. Uiteindelijk is hij 
toch aan een job geraakt. Een job die in eerste instantie niet echt was wat hij 
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ambieerde, maar die zich er wel bij kon neerleggen van ‘Oké deze stap moet ik 
zetten om dan misschien geleidelijk aan verder door te groeien’ (coördinator). 

Tot slot is ook op tempo van de cliënt werken een belangrijke interventie om te kunnen werken 

aan vaardigheden. ‘Het tempo van de cliënt is voor mij belangrijk omdat dat vaak het vertrouwen 

bij cliënten kan vergroten naar hulpverlening toe. Dus het is echt wel belangrijk om daar 

constant oog voor te hebben’ (woonbegeleider 5). Volgens de woonbegeleider is het belangrijk 

om een goede balans te vinden in wat je van de cliënt kan verwachten. Want ‘als je mensen 

overvraagt, dan dreig je terug een gesloten deur te krijgen. Ondervragen is weinig respect 

hebben, omdat je dan eigenlijk een cliënt niet voor een volwaardig persoon aanziet’ 

(woonbegeleider 5). Zo blijkt uit een gesprek met de cliënt dat woonbegeleiders bijvoorbeeld 

aftoetsen of de cliënt zich goed genoeg voelt om bijvoorbeeld een telefoon te plegen. Zo stelt 

de cliënt: ‘De woonbegeleider vraagt dan ook “Ga je zelf bellen of moet ik het doen? Want hoe 

voel je je vandaag?”. Ze vraagt mij wel altijd hoe ik mij voel en of ik het aankan’ (cliënt 6). Een 

andere cliënt geeft dan weer aan: ‘Als je alles snel doet, kan ik niks aan. Als het allemaal stap 

per stap verloopt, dat vind ik een goede oplossing’ (cliënt 7). Een woonbegeleider geeft ook 

aan dat ‘het wel belangrijk is om cliënten wat los te laten en dat ze eens botsen. Als ze botsen, 

dan gaan wij er direct terug naast staan om die een hand toe te reiken en te zeggen van “oké 

we kunnen eraan werken”’ (woonbegeleider 1). 

4. De professional bouwt een professioneel netwerk uit om de cliënt te ondersteunen 

Een laatste domein waar de woonbegeleiders actie in ondernemen, heeft betrekking op het 

uitbouwen van een professioneel netwerk rond de cliënt om deze te ondersteunen waar nodig. 

Dit professioneel netwerk is belangrijk als blijkt dat ‘de sociale omgeving belastend is. Dan moet 

deze last verminderd worden of omgebogen worden naar ondersteuning’ (projectvoorstel 2017) 

vanuit professionele hoek. Het onderzoek toont aan dat de woonbegeleiders van Alert op drie 

manieren het professionele netwerk rond een cliënt trachten uit te bouwen. 

Door in duo samen te werken met andere hulp- en dienstverleningsorganisaties 

Ten eerste blijkt uit het onderzoek dat de woonbegeleiders soms in duo samenwerken. Dit kan 

‘zowel intern met een collega binnen Alert of extern’ met een begeleider vanuit een andere hulp- 

en dienstverleningsorganisatie (coördinator). Bij externe samenwerkingen gaat het om ‘een 

consultmodel waarbij de cliënt naar de ambulante setting van andere organisaties op gesprek 

gaat, in aanwezigheid van zijn vaste Alert-begeleider’ (Jaarverslag 2019). De coördinator geeft 

aan dat ze wel nog op zoek zijn naar de vormgeving van dergelijke samenwerkingen. Ze ‘zetten 

dat niet standaard in op elke begeleiding, omdat dat dan heel intensief is. Waar het nodig is, 

proberen we het wel te voorzien’ (coördinator). Volgens de woonbegeleiders is het hierbij wel 

belangrijk dat ‘je twee stukken van een begeleiding uit elkaar kan trekken. Dat de ene 

bijvoorbeeld rond het psychische werkt en de andere rond financiën en administratie. Dan kan 

dat heel waardevol zijn, omdat je meer tijd hebt om je toe te spitsen op een bepaald aspect’ 

(woonbegeleider 4). Uit de gesprekken met de woonbegeleiders leren we dat een 

samenwerking in duo werkzaam is net omwille van de duidelijke afspraken die er gemaakt 

worden tussen beide begeleiders omtrent de taakverdeling. Het is daarbij wel belangrijk dat de 

verschillende taken van de begeleiders ook voor de cliënt duidelijk zijn en dat dit besproken 

wordt met de cliënten. Zo geeft een cliënt aan: 
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In begin wist ik niet wie wat deed. Ik vroeg alles aan de woonbegeleider en hij deed 
dan alles, maar waarvoor was mijn begeleidster van Free Clinic er dan nog? Op een 
gegeven moment ben ik haar dat ook gaan vragen van “Wat doe jij eigenlijk nog 
voor mij?”. Dan heeft ze alles eens op een rijtje gezet en gezegd “De 
woonbegeleider is er voor alles wat je woning betreft en ik ben er voor rekeningen 
en noem maar op”. Dan is dat voor mij duidelijk geworden, want daarvoor wist ik het 
echt niet (cliënt 1). 

Een duo-samenwerking zorgt er daarnaast ook voor dat cliënten op verschillende 

levensdomeinen tegelijk begeleid kunnen worden. Zo kan de extra begeleider bijvoorbeeld 

inzetten op het psychisch welzijn van de cliënt en de vaste woonbegeleider werken aan de 

financiële situatie en de administratie van de cliënt. Verder blijkt dat de vaste woonbegeleider 

dankzij dergelijke samenwerkingen ook inzicht verwerft in een specifieke problematiek van de 

cliënt. Als de woonbegeleiders vaststellen dat de cliënt met een zekere problematiek zit, maar 

ze weten niet helemaal zeker dewelke het is, kan de extra begeleider ‘erbij komen naar een 

huisbezoek en bijvoorbeeld zeggen “Het is een borderline problematiek”’ (woonbegeleider 1). 

De samenwerking met een interne of externe begeleider zorgt er tot slot voor dat cliënten snel 

en correct geïnformeerd kunnen worden. Als de cliënt vragen heeft waarop de woonbegeleider 

niet kan antwoorden, dan kan de extra begeleider uitgenodigd worden om de correcte 

informatie over te brengen aan de cliënt. 

Een cliënt heeft ineens duidelijke en goede informatie of advies. Als ik een paar keer 
moet zeggen “Ik ben niet zeker”, dan kan ik tegen een cliënt zeggen “Is het goed dat 
ik de volgende keer eens langskom met een collega die er meer van weet? Die gaat 
u ook beter kunnen adviseren op dat vlak”. Dus ik denk om snel goede informatie te 
kunnen geven aan uw cliënt dat dat een heel belangrijke is. En dat dat ook van 
iemand komt die heel goed weet waarover hij spreekt (woonbegeleider 1). 

Door te netwerken met diverse hulp- en dienstverleningsorganisaties 

Ten tweede werken de woonbegeleiders van Alert soms ook samen met diverse hulp- en 

dienstverleningsorganisaties om het professionele netwerk rond een cliënt uit te bouwen. Het 

gaat hierbij om organisaties ‘die steun en begeleiding bieden op tal van levensdomeinen’ 

(projectvoorstel 2017). Daarbij investeren ze ‘in duurzame contacten en een goede 

samenwerking met een ruim netwerk van verwijzers en externe hulpverleningsorganisaties over 

alle sectoren heen (gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheid, algemeen welzijnswerk, 

drughulpverlening, werk en opleiding,...)’ (Jaarverslag 2019). ‘Er wordt dus heel veel 

samengewerkt met heel veel verschillende diensten’ (coördinator). 

Om dergelijke samenwerkingen vlot te laten verlopen, zorgen de woonbegeleiders er in de 

eerste plaats voor dat ze het professioneel netwerk dat zich rond een cliënt bevindt in kaart 

brengen. Op die manier krijgen de woonbegeleiders zicht op het hulpverleningstraject dat 

cliënten reeds hebben afgelegd en proberen ze het professionele netwerk ‘aanwezig te laten 

zijn’, zodat de woonbegeleiders ‘geen taken overnemen van een netwerk dat reeds aanwezig 

is’ (woonbegeleider 5). Daarnaast treden de woonbegeleiders ook op als casusregisseur door 

een overleg te organiseren met het professioneel netwerk van de cliënt ‘over de vooruitgang 

van de cliënt’ (bijlage Betoelagingsovereenkomst 2018), maar ook zodat ‘iedereen weet wat er 

van hem verwacht wordt’ (woonbegeleider 3). In zo een casusoverleg staat ‘de cliënt centraal 

en niet wat alle hulpverleners willen’ (woonbegeleider 3). Het is dus belangrijk om de 

verwachtingen van de woonbegeleiders, betrokken begeleiders en de cliënt op elkaar af te 

stemmen, ‘omdat iedereen verwachtingen heeft. Als we dat niet doen, zeggen cliënten 
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“Iedereen heeft een wens van wat ik ga doen, maar dat is niet afgestemd en dat wordt mij 

teveel”. Dan steken ze liever hun hoofd in het zand’ (woonbegeleider 3). Volgens de 

woonbegeleider krijgen cliënten dankzij een casusoverleg ‘meer kracht om te zeggen wat voor 

hen haalbaar is’. Een cliënt vult daarbij aan dat een casusoverleg er ook voor zorgt dat ze weten 

hoever ze staan en hoelang ze nog begeleiding moet volgen (cliënt 3). Een casusoverleg zorgt 

er dus voor dat cliënten op de hoogte zijn van de woonbegeleiding, dat ze versterkt worden, dat 

er afspraken gemaakt worden tussen de verschillende partijen door de verwachtingen op elkaar 

af te stemmen en het stelt de woonbegeleider in staat om de verschillende diensten aan te 

spreken op hun verantwoordelijkheden. Zo geeft een woonbegeleider aan dat ze ‘verbaal 

kunnen maken wat er afgesproken is. Waarom hebben we dat afgesproken en wat is er nu 

effectief gebeurd? Zo de rode draad blijven vasthouden’ (woonbegeleider 3). Ten derde is het 

samenwerken met diverse hulp- en dienstverleningsorganisaties werkzaam omdat de 

woonbegeleiders in continue communicatie staat met het netwerk, dit zorgt ervoor dat de 

woonbegeleiders op de hoogte blijven over waar het professioneel netwerk mee bezig is en 

blijft het professioneel netwerk betrokken bij de woonbegeleiding. Tot slot slagen de 

woonbegeleiders er dankzij de verschillende samenwerkingen ook in om cliënten te 

ondersteunen, omdat woonbegeleiders het professioneel netwerk rond een cliënt verder 

uitbouwen. Ze zoeken met andere woorden naar diensten waar cliënten nog bij gebaat zouden 

zijn, naast het netwerk dat zich reeds rond de cliënt bevindt. Het is belangrijk om ‘het netwerk 

uit te breiden, zodat wij op termijn misbaar worden en dat wij naar de achtergrond kunnen. Dat 

is eigenlijk de bedoeling’ (woonbegeleider 5). Daarbij gaat de woonbegeleider ‘een brug slaan 

tussen de (noodzakelijke hulp voor de) cliënt en de bestaande voorzieningen’ (halfjaarlijks 

verslag 2019). Zo trachten woonbegeleiders bijvoorbeeld gezinszorg of poetshulp tot bij de 

cliënt te krijgen of cliënten aansluiting te laten vinden bij een wijkteam van CAW Antwerpen. 

Volgens een van de woonbegeleiders is het belangrijk om vaak samen te werken met een 

wijkteam, omdat sommige anderstalige cliënten na hun afronding nog hulp nodig hebben bij het 

lezen van brieven. De woonbegeleider geeft aan: ‘Dan ga ik daar geen begeleider opzetten die 

aan huis komt. Dan ga ik heel hard zoeken waar die persoon op zijn eigen houtje naartoe kan 

als hij sporadisch met dat probleem zit. Dat zijn dan de wijkteams bijvoorbeeld’ (woonbegeleider 

1). 

Door een bemiddelingsrol op te nemen 

Tot slot kunnen de woonbegeleiders het professioneel netwerk rond een cliënt verder 

uitbouwen, of in dit geval behouden, omdat ze een bemiddelingsrol opnemen om uithuiszetting 

te voorkomen. Uit de documenten blijkt dat woonbegeleiders ‘zeer vaak in een bemiddelende 

positie staan tussen cliënt en omgeving, diensten en instanties’ (Jaarverslag 2018). 

‘Bemiddeling focust daarbij op het relationele tussen verschillende partijen of deelnemers. 

Wederzijds begrip en het geven van erkenning, vormen de basis voor het samen zoeken naar 

oplossingen’ (projectvoorstel 2017). Zo proberen de woonbegeleiders ‘het pad te leggen om 

een gesprek mogelijk te maken en afspraken te maken’ (woonbegeleider 2). Uit de gesprekken 

met de woonbegeleiders blijkt dat ze voornamelijk een bemiddelde rol opnemen tussen de cliënt 

en de aanmelder en de cliënt en de huisbaas, wanneer er een dreigende uithuiszetting is. De 

bemiddeling kan op een formele manier door alle partijen ‘rond de tafel te brengen om een 

gesprek mogelijk maken’ (woonbegeleider 2). Zo een rondetafelgesprek met een aanmelder 

bijvoorbeeld, gaat ‘dan vooral rond hygiëne van de woonst, een afbetalingsplan erdoor krijgen 

en tijd vragen om toch een begeleiding op gang te krijgen’ (woonbegeleider 5). Een meer 

informele bemiddeling vindt plaats wanneer woonbegeleiders bijvoorbeeld telefonisch contact 
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opnemen met ‘de huisbaas om te zien of we iets aan de huur kunnen doen en of de cliënt nog 

kan blijven’ (woonbegeleider 2). 

We stellen vast dat de woonbegeleiders dankzij duo-begeleiding, samenwerkingen en 

bemiddelingen erin slagen om het professionele netwerk rond een cliënt te behouden of verder 

uit te bouwen. Uit het onderzoek blijkt dat cliënten het zelf ook belangrijk vinden om een breed 

netwerk aan professionals rond zich te hebben, zo weten ze dat ze steeds met hun vragen 

ergens terecht kunnen. Zo geeft een cliënt aan: 

Ik heb echt verschillende mensen rond mij. Dat is eigenlijk wel goed. Als er iets 
misloopt, kan ik altijd bij die mensen terecht. Moesten die er niet zijn… Ik zou van 
haar noch pluimen weten. Doordat die er zijn, kan ik tenminste hulp vragen. In het 
begin had ik het er wel efkes moeilijk mee, maar na een tijd ben je dat gewoon dat 
je mensen rondom u hebt en dan kan je niet anders dan aan die mensen vragen te 
stellen (cliënt 1). 

We concluderen dat cliënten aan het einde van deze actiefase een sterk informeel netwerk rond 

zich hebben, inzicht hebben verworven in hun rechten, tot hun rechten zijn gekomen op 

verschillende levensdomeinen, meer zelfvertrouwen hebben ontwikkeld, zelfredzamer zijn 

geworden op verschillende levensdomeinen, snel en efficiënt begeleid en geïnformeerd zijn en 

ondersteund werden op diverse levensdomeinen. Dit omdat de woonbegeleider werkt aan het 

formeel en informeel netwerk rond de cliënt, cliënten tot hun rechten trachten te brengen en 

omdat ze aan vaardigheden werken met cliënten. Daarnaast zorgen de woonbegeleiders er in 

deze stap ook voor dat de drempels naar verschillende hulp- en dienstverleningsorganisaties 

verlaagd worden, waardoor cliënten gemakkelijker de stap zetten naar deze organisaties. 

Hierdoor zijn cliënten zelfredzamer op diverse levensdomeinen en kan de woonbegeleiding 

overgaan naar de afrondingsfase. 
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Stap 6: Afronden van de complexe woonbegeleiding 

Van zodra er acties zijn ondernomen om de doelstellingen van de woonbegeleiding te bereiken 

en van zodra de cliëntsituatie terug stabiel is, kan er gekeken worden ‘naar het ingaan van de 

afronding’ (woonbegeleider 1). Een complexe woonbegeleiding kan zowel positief als negatief 

afgerond worden. Een woonbegeleiding heeft een positieve afronding wanneer (1) 

uithuiszetting is vermeden, (2) de vooropgestelde doelstellingen van de individuele cliënt 

werden behaald en de begeleiding kon worden doorgegeven, omdat ze niet langer als complex 

geclassificeerd wordt, of de cliënt woont zelfstandig zonder begeleiding, of de cliënt heeft een 

minimale vorm van ondersteuning of (3) de vooropgestelde doelstellingen werden niet behaald, 

maar de cliënt is succesvol doorverwezen naar gespecialiseerde hulpverlening (jaarverslag 

2019). De coördinator geeft daarbij aan dat ‘van de succesvolle begeleidingen, dat daarvan 

meer dan 80% succesvol zijn, omdat daar een vervolgbegeleiding voor gevonden werd’ 

(coördinator).   

Een woonbegeleiding kent een negatieve afronding wanneer (1) uithuiszetting niet kon 

vermeden worden, (2) de woonbegeleiding werd gestopt omdat er geen stabiel contact kon 

worden gelegd tussen de hulpverlening en de vooropgestelde doelstellingen daarom niet 

konden behaald worden of (3) de cliënt ondanks de begeleiding niet steeg op de 

zelfredzaamheidsmatrix en als gevolg daarvan niet in staat is om zelfstandig, met een minimale 

vorm van ondersteuning of met reguliere woonbegeleiding te wonen of niet succesvol is kunnen 

doorverwezen worden naar gespecialiseerde hulpverlening (jaarverslag 2019). Indien een 

woonbegeleiding een negatieve afronding kent, zullen de woonbegeleiders ‘wel nog altijd een 

advies geven aan de aanmelder’ (woonbegeleider 5). Zo geven ze bijvoorbeeld advies over de 

hulpverlening waar de cliënt beter bij gebaat zou zijn. ‘Dan kan je bijvoorbeeld een andere 

dienst zoals SSeGa inroepen’ (woonbegeleider 5). 

Sommige woonbegeleidingen kunnen echter noch positief, noch negatief worden afgerond. Het 

gaat dan bijvoorbeeld om een overlijden of om een verhuis naar een andere regio, maar zelfs 

de beoordeling van positief of negatief kan soms niet eenduidig gemaakt worden. In sommige 

woonbegeleidingen is er een duidelijke positieve evolutie op bepaalde levensdomeinen op te 

merken, maar tegelijk een achteruitgang op een of meer andere levensdomeinen (Jaarverslag 

2019). 

Uit het onderzoek blijkt dat de woonbegeleiders drie stappen ondernemen wanneer ze een 

complexe woonbegeleiding afronden. Zo maken de woonbegeleiders een inschatting van de 

mate van zelfredzaamheid van de cliënt, treden ze in overleg met het Alert-team en met de 

cliënt. We bespreken elke interventie achtereenvolgens. 

1. De professional maakt een inschatting van de mate van zelfredzaamheid van de 

cliënt 

In de afrondingsfase is het de bedoeling dat de cliënt geleidelijk aan eigenaarschap neemt over 

zijn leven, zodat de cliënt opnieuw volledig zelf verantwoordelijk is voor zijn woon- en leefsituatie 

(jaarverslag 2018, jaarverslag 2019). Het gaat er met andere woorden om dat de cliënt een 

zekere mate van zelfredzaamheid heeft bereikt. Uit het onderzoek leren we dat de 

woonbegeleiders hierbij in de eerste plaats bekijken in welke mate er sprake is van een 

groeiproces, dit wordt sterkt gekoppeld aan de stabiliteit van de woon- en leefsituatie van de 

cliënt. Zo kan een woonbegeleiding afgerond worden wanneer de woonbegeleider aan 

verschillende levensdomeinen heeft kunnen werken, ‘als de cliënt zelf het gevoel heeft van “Ik 
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ben vooruit geraakt in mijn leven. Ik heb stabiliteit kunnen creëren” en als je dat als 

woonbegeleider zelf ook ziet en merkt’ (woonbegeleider 1). Zo geeft een cliënt die in de 

afrondingsfase zit bijvoorbeeld aan: ‘Ik zat aan verdovende middelen, ik was depressief, er zijn 

zoveel dingen gebeurd op heel korte tijd… Ik had bijna niks en ik heb alles terug opgebouwd 

door Alert, door de woonbegeleiders, mijn gezinscoach… Die hebben mij echt hard geholpen’ 

(cliënt 6). Ten tweede bekijken de woonbegeleiders in welke mate de cliënt eigenaarschap 

neemt over zijn woon- en leefsituatie. Zo stelt een woonbegeleider: ‘Er moet bereikt zijn dat de 

cliënt ondertussen aan zijn problemen wil werken’ (woonbegeleider 2). Er is sprake van 

eigenaarschap als de cliënt kan aangeven: ‘Als ik op deze manier mijn leven kan verderzetten 

en hier en daar misschien nog een kleine vordering maak, dan is het voor mij oké’ (coördinator). 

Een van de cliënt die in de afrondingsfase zit geeft zo aan: ‘Ik ben daar heel blij mee [dat ik in 

de afronding zit], omdat ik nu alles zelf moet doen. Ik heb heel veel geleerd en nu moet ik verder 

met mijn leven’ (cliënt 7). Tot slot wordt de zelfredzaamheid van de cliënt ook bepaald door de 

mate waarin de cliënt de weg kent naar de nodige hulp- en dienstverleningsorganisaties. 

Daarbij is het belangrijk dat dit goed besproken is met de cliënt, namelijk: ‘Wat als er een crisis 

is? Waar ga je dan naartoe?’ (woonbegeleider 3). 

2. De professional treedt bij een negatieve afronding in overleg met het Alert-team 

Een tweede interventie die de woonbegeleiders ondernemen tijdens het afronden van een 

complexe woonbegeleiding, is in overleg treden met het Alert-team. ‘In het beste geval wordt 

een afronding vooraf op de teamvergadering besproken’ (coördinator), omdat het afsluiten van 

een dossier een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Een afronding wordt echter niet altijd in 

het Alert-team besproken. Het gaat voornamelijk over woonbegeleidingen waarin er geen 

groeiproces aanwezig is en waarbij het aangewezen is om in het team te bespreken om welke 

manier de woonbegeleiding het beste kan aangepakt of zelfs afgerond kan worden. 

Het is niet iets dat we altijd in team bespreken. Ik denk dat het vooral wel die situaties 
zijn die regelmatig op team komen ter bespreking waar je op de duur van voelt ‘We 
blijven hier wat in hetzelfde rondje lopen zonder dat die cliënt mee is in het 
toewerken naar bepaalde doelen’. Dat het dan wel helpend kan zijn dat vanuit 
meerdere stemmen vanuit het team de indruk komt van ‘Hier geraken we eigenlijk 
niet meer echt vooruit’. Het kan soms de hulpverlener zelf een beetje stimuleren om 
de begeleiding dan stop te zetten (coördinator). 

In dergelijke situaties zal het Alert-team ‘de cliënt naar ergens anders doorverwijzen’ 

(coördinator), maar de woonbegeleiding bij hen afronden. De coördinator geeft wel aan dat ze 

‘de cliënt zeker nog een aantal adviezen meegeven, maar het is dan verder wel de 

verantwoordelijkheid van de cliënt of hij/zij die adviezen ook opvolgt of niet’.  

3. De professional gaat in overleg met de cliënt 

Ten derde bespreekt de woonbegeleider de afronding ook steeds met de cliënt. Dit achten de 

woonbegeleiders belangrijk, omdat ze het vertrouwen van de cliënt in de hulpverlening niet 

willen schaden. Dit doen ze door de afronding meermaals ter sprake te brengen, zodat cliënten 

weten dat de woonbegeleiding op een bepaald moment stopt en zodat er vermeden kan worden 

dat cliënten het gevoel krijgen ‘dat er weer iemand weggaat. Dus dat probeer ik zeker wel 

genoeg met hen te bespreken’ (woonbegeleider 4). Een van de cliënten bevestigt dit: 
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Mijn woonbegeleidster heeft vorige week aangegeven van ‘We gaan nog eens rond 
de tafel zitten en bespreken hoe de hulp verder gaat gaan. Moet ik er nog bij blijven? 
Moet ik weggaan?’. Op dat moment – ik weet niet of ze het aan mijn gezicht had 
gezien - had ik zoiets van ‘Ga jij mij ook verlaten? Waar moet ik dan nog gaan?’ 
(cliënt 3). 

Dit voorbeeld toont ook aan dat de afronding bij de cliënt wordt afgetoetst en niet zomaar wordt 

aangekondigd. De afronding gebeurt met andere woorden in overleg met de cliënt. Dit overleg 

is niet alleen belangrijk in kader van de afronding, maar is ook ter voorbereiding ‘van een 

succesvolle overdracht naar vervolghulpverlening of een nazorgtraject’ (projectvoorstel 2017). 

Omdat het ‘in die afrondingsfase ook belangrijk is om dat stukje van de weg verder afleggen, 

van “Oké wat heeft die persoon hier verder nodig om dat niveau van stabiliteit te kunnen 

behouden en welke dienst kan dat oppakken?’ (coördinator). 

4. De professional gaat in overleg met de aanmelder en het betrokken formele netwerk 

Tot slot blijkt uit het onderzoek dat de woonbegeleider ook in overleg treedt met de aanmelder 

en het netwerk aan hulp- en dienstverleners die betrokken zijn bij de woonbegeleiding vooraleer 

ze een woonbegeleiding afronden. Enerzijds ‘om af te toetsen of zij nog bepaalde doelen zien 

waar toch nog aan gewerkt moet worden en om hierrond afspraken te maken’ (woonbegeleider 

4). Anderzijds kan dit ook belangrijk zijn om de aanmelder en het formele netwerk meer duiding 

te geven bij de huidige cliëntsituatie. Zo geeft dezelfde woonbegeleider aan: om bijvoorbeeld 

wat duiding te geven rond een situatie die niet meer beter kan worden dan ze momenteel is. 

Uitleg krijgen over een bepaalde problematiek kan soms al voldoende zijn om een probleem of 

klacht [bij de aanmelder of het formele netwerk] te doen verminderen of verdwijnen’ 

(woonbegeleider 4). 

We concluderen dat cliënten aan het einde van een woonbegeleidingstraject bij Alert idealiter 

(1) zelfredzamer zijn op diverse levensdomeinen, afhankelijk van de vragen en noden van de 

cliënt, (2) de vooropgestelde doelstellingen hebben behaald, (3) de weg kennen naar diverse 

hulp- en dienstverleningsorganisaties en (4) versterkt is. De woonbegeleiding kan afgerond 

worden en in een volgende stap zet de woonbegeleider in op zorgcontinuïteit. 
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Stap 7: Zorgcontinuïteit na afloop van het Alert-traject om herval te voorkomen 

In de laatste stap van de complexe woonbegeleiding van Alert bekijken de woonbegeleiders of 

‘er een vervolgbegeleiding of nazorg voorzien moet worden [voor cliënten] waarbij de 

begeleiding positief werd afgerond’ (Betoelagingsovereenkomst 2018). Een vervolgtraject of 

nazorg installeren heeft als doel om ‘de kans op herval na complexe woonbegeleiding’ zo zoveel 

als mogelijk te beperken (bijlage Betoelagingsovereenkomst 2018). In wat volgt, bespreken we 

zowel de werkzame elementen van de vervolgbegeleiding als van het nazorgtraject. 

1. De professional installeert een vervolgbegeleiding 

Een vervolgbegeleiding wordt omschreven als ‘een volwaardig hulpverleningstraject’ 

(Jaarverslag 2019, jaarverslag 2018) na het Alert-traject. Daarbij worden cliënten doorverwezen 

naar een interne dienst van het CAW of een dienst buiten het CAW. Uit de documenten blijkt 

dat ‘er quasi geen afrondingen zijn waar er geen vorm van vervolghulp moeten gezocht worden. 

Het gaat dus om een doelgroep die, ook na een Alert-parcours, nood blijft hebben aan 

duurzame ondersteuning’ (jaarverslag 2019). ‘Heel vaak is dat zoeken naar een 

vervolgbegeleiding die ons stuk kan overnemen, rekening houdend met de zorgnoden en de 

beperkingen van de cliënt’ (woonbegeleider 5). Wanneer cliënten worden doorverwezen naar 

een dienst buiten het CAW, kijken de woonbegeleiders ‘bij een aanzienlijk deel van de cliënten 

voor vervolghulp richting psychiatrie’ (Halfjaarlijks verslag 2019), maar het gaat ook om 

‘diensten zoals Zorgbedrijf, Adic of Free Clinic’ (woonbegeleider 3). Het is de bedoeling dat ‘de 

vervolgbegeleiding aanwezig blijft, want presentie is heel belangrijk bij onze cliënten. Weten dat 

als er iets zou gebeuren, ze ergens naartoe kunnen en iemand die het mee stabiel houdt’ 

(woonbegeleider 3). 

Uit het onderzoek komt naar voor dat de woonbegeleiders om drie redenen erin slagen om een 

vervolgbegeleiding te installeren. Ten eerste blijkt dat de woonbegeleiders reeds van bij het 

begin van de woonbegeleiding de cliënt aanmelden voor een vervolgbegeleiding bij externe 

diensten. Dit wil zeggen dat ze ‘reeds van bij het begin nadenken over mogelijke, noodzakelijke 

pistes voor vervolghulp’. Dit doen ze ‘om de kans op de gepaste hulp voor onze cliënten te 

maximaliseren’ (Jaarverslag 2018, jaarverslag 2019). Hierdoor ‘komt de cliënt op een gunstige 

plaats op een eventuele wachtlijst te staan en staat een aanvraagdossier al volledig op punt op 

het moment dat de vervolghulp zou moeten kunnen geboden worden’ (Jaarverslag 2018, 

halfjaarlijks verslag 2019, jaarverslag 2019). Daarnaast kunnen de woonbegeleiders een 

vervolgbegeleiding installeren, omdat de woonbegeleider de cliënt motiveert om een 

vervolgbegeleiding op te starten. Daarbij motiveren ze ‘de cliënt om oog te hebben voor de 

nood aan vervolghulp en om hier ook zelf de nodige stappen voor te ondernemen’. Daarbij 

trachten ze het tempo van de cliënt steeds in rekening te brengen, want ‘de cliënt moet ook 

klaar zijn voor dergelijke stappen’ (Jaarverslag 2018, Jaarverslag 2019). Tot slot zorgen de 

woonbegeleiders ervoor dat de cliënt warm wordt overgedragen naar de vervolgbegeleiding. 

Dit wil zeggen dat ‘de Alert-woonbegeleider, de cliënt en de nieuwe hulpverlener samenzitten 

om de begeleiding op een zorgzame manier over te dragen. De cliënt beslist welke informatie 

hij al dan niet doorgeeft. De nieuwe hulpverlener geeft ook zelf aan welke informatie hij nodig 

heeft’ (Jaarverslag 2018, Jaarverslag 2019). Een van de woonbegeleiders geeft aan dat het 

wel belangrijk is dat ze als woonbegeleider ook vertrouwen hebben in de hulpverlening die het 

vervolgtraject op zich zal nemen. Meer specifiek vinden de woonbegeleiders het belangrijk dat 

de vervolghulp ‘weet waar het om draait bij cliënten’ (woonbegeleider 5). Daarom is het 

belangrijk om ook aan te geven welk traject de cliënt heeft doorlopen bij Alert. 
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2. De professional zet in op nazorg  

Naast het installeren van een vervolgtraject, kan er ook ingezet worden op nazorg. ‘Bij nazorg 

gaat de hulpverlening over in een niet-systematische en veeleer niet-frequente opvolging’ 

(Jaarverslag 2019, jaarverslag 2018). Het is met andere woorden ‘geen volwaardige 

begeleiding, maar cliënten kunnen nog wel langskomen met vragen, of komen naar 

gezamenlijke activiteiten. Zo kan bij hernieuwde moeilijkheden snel ingegrepen worden en 

kunnen we escalaties vermijden’ (projectvoorstel 2017). Nazorg is bedoeld ‘voor cliënten die 

zelfstandig zijn verder gegaan of die aan het aanklikken zijn bij een andere dienst, maar waar 

dat we zoiets hebben van “We gaan effe kort opvolgen”’ (coördinator). Woonbegeleiders ‘blijven 

doorgaans nog drie maanden betrokken en als het goed loopt, stoppen wij’ (woonbegeleider 

3). 

Het onderzoek toont aan dat nazorg verschillende vormen kan aannemen. Enerzijds volgen de 

woonbegeleiders op ‘of de cliënt zijn weg vindt naar het plaatselijk CAW-wijkteam’ (Jaarverslag 

2018). Zo vinden de woonbegeleiders ‘de verankering van de cliënten in de wijk waar ze wonen 

een erg belangrijk gegeven, omdat het de kans op herval verkleint’ (projectvoorstel 2017). Het 

is dus ‘noodzakelijk om reeds tijdens de begeleidingsfase verbinding te maken tussen de cliënt 

en het wijkteam in de regio waar de cliënt woont’ (Betoelagingsovereenkomst 2018). ‘Dit kan 

door op bepaalde momenten tijdens de begeleiding af te spreken in het gebouw van diensten 

om de cliënt op die manier vertrouwd te maken met dit lokale aanbod’ (projectvoorstel 2017). 

Het wijkteam kan dan bijvoorbeeld ingezet worden wanneer ‘iemand zijn administratie niet kan 

lezen. Op een jaar tijd gaan we die persoon niet leren lezen. Dus dan verwijzen wij cliënten heel 

vaak naar een wijkteam door’ (woonbegeleider 1). 

Anderzijds volgen de woonbegeleiders op ‘of het contact met de nieuwe hulpverlener stabiel is’ 

(jaarverslag 2018). Daarbij bekijken de woonbegeleiders in de eerste plaats ‘of de overdracht 

naar de vervolgbegeleiding op een goede manier is verlopen en of de nieuwe ondersteuning 

voldoende is’ (jaarverslag 2018, halfjaarlijks verslag 2019, jaarverslag 2019). Dit heeft ‘als doel 

op te volgen of de aangeboden vervolghulp effectief werkt en of de cliënt daar niet op afknapt’ 

(Jaarverslag 2019). Dit is volgens een van de woonbegeleiders belangrijk, omdat zij ‘de cliënt 

heel goed kennen. Die nieuwe organisatie een pak minder’. Zo kunnen de woonbegeleiders de 

kennis die zij hebben ‘over die cliënt af en toe kaderen naar die andere organisatie toe als er 

bijvoorbeeld iets misloopt. Dat wij toch wel de ruimte kunnen hebben om ook de organisaties 

te ondersteunen om een kwaliteitsvolle continuering te bieden’ (woonbegeleider 1). Ten tweede 

blijft de woonbegeleider ook bereikbaar voor de cliënt. Dit wil zeggen dat de woonbegeleider 

‘snel terug aanspreekbaar is wanneer de cliënt voelt dat het misloopt’ (Jaarverslag 2019). Dit 

wordt bevestigd door de cliënten. Zo geeft een cliënt aan: ‘Als er iets is, kan ik het nog altijd 

hier komen vragen. Ook als mijn woonbegeleider hier niet is en ik heb een probleem met iets, 

dan kan ik dat hier aan het CAW vragen’ (cliënt 7). Uit een gesprek met de cliënt wordt ook 

aangetoond dat dit expliciet met de cliënten wordt besproken. 

Dat heeft de woonbegeleider ook gezegd. “In de toekomst als we ermee stoppen en 
je staat op je eigen benen, moest er ooit zijn dat je een papier krijgt dat je niet 
begrijpt, dan kan je altijd terug naar ons bellen. Dan helpen we je wel met die brief. 
Als je al de rest aankunt, dan is het voor ons ook wel goed. Met bepaalde dingen 
kunnen we nog altijd wel helpen” (cliënt 6).  
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We concluderen dat het inzetten op een vervolg- en/of nazorgtraject ervoor zorgt de 

woonbegeleiders herval bij cliënten kunnen voorkomen en dat er op die manier ook ingezet 

wordt op zorgcontinuïteit. 
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Overkoepelende interventies 

Naast de verschillende stappen die ondernomen worden in kader van de complexe 

woonbegeleiding, hebben we in de loop van het onderzoek opgemerkt dat er ook twee 

belangrijke overkoepelende interventies te identificeren zijn. Het gaat hierbij om interventies die 

gedurende het hele woonbegeleidingstraject plaatsvinden. Enerzijds wordt er aanklampend 

gewerkt om cliënten te motiveren de noodzakelijke hulp te aanvaarden. Anderzijds wordt de 

ZRM als monitoringsinstrument ingezet om impactgericht te kunnen handelen omdat men 

feedback creëert over de woonbegeleidingstrajecten. We bespreken beide interventies 

achtereenvolgens.  

1. Aanklampend werken of ‘bemoeizorg’ om cliënten te motiveren 

In eerste instantie werken de woonbegeleiders van Alert zeer aanklampend. Dit wil zeggen dat 

ze ‘zoeken naar manieren om contact te vinden en te houden’ met de cliënt en hen trachten te 

motiveren ‘om de noodzakelijke hulp te aanvaarden’ (Jaarverslag 2018). Concreet gaat het om 

een persoonlijke en actieve benadering van de cliënt. Daarbij ‘moet de zorg actief en 

outreachend aangeboden worden’. Door aanklampend te werken, tonen de woonbegeleiders 

‘een grote betrokkenheid en dat ze oog hebben voor wat de cliënt zelf echt wil’. Daardoor ‘kan 

er een werkbare hulpverleningsrelatie tot stand komen’, dewelke ‘een noodzakelijke 

voorwaarde is om aan de problemen te kunnen werken’ (projectvoorstel 2017). 

Een aanklampende aanpak is werkzaam omdat de woonbegeleider zich kenbaar blijft maken 

bij de cliënt. Dit wil zeggen dat ‘de cliënt regelmatig wordt gecontacteerd. Ook als hij zelf geen 

expliciete vraag stelt’ (projectvoorstel 2017). Zo geeft de coördinator als voorbeeld: ‘Ik heb zelf 

een cliënt waar ik meer dan drie maanden ben gaan aanbellen. Dan efkes terug gewacht. Beetje 

later toch nog eens geprobeerd. Daar toch blijven staan en mezelf kenbaar maken’ 

(coördinator). De woonbegeleiders geven aan dat deze aanpak werkt voor hun cliënten, omdat 

ze niet opgeven als ze ‘een cliënt een aantal keer niet zien. Wat bij andere diensten vaak de 

reden is om geen contact meer te zoeken’ (woonbegeleider 5). Dit zorgt ervoor dat cliënten ‘dan 

wel zoiets hebben van “Je bent de enige hulpverlener die zolang blijft proberen” en dan vinden 

we zo wel een ingang’ (woonbegeleider 3). Het zorgt er met andere woorden voor dat cliënten 

gemotiveerd geraken om de aangeboden hulp te accepteren. ‘Het is dan de kunst om mensen 

heel hard in hun kracht te zetten en er te zijn voor hen’ (woonbegeleider 1), zodat die motivatie 

blijft. 

Er zijn echter enkele kanttekeningen te maken bij dit aanklampend werken. Ten eerste is 

aanklampend werken geen ‘one size fits all’. Dit wil zeggen ‘dat een aanklampende 

woonbegeleiding niet in alle situaties werkt’. Zo stellen ze vast dat aanklampend werken ‘bij 

bepaalde problematieken, zoals verslaving of een mentale beperking, slechts een beperkt effect 

heeft’. Het is met andere woorden ‘voortdurend zoeken welke aanpak bij welke cliënt passend 

en effectief is’ (Jaarverslag 2019). Ten tweede is aanklampend werken een methodiek in 

ontwikkeling. Zo zijn ze bij Alert nog op zoek naar hoe ze hun ‘eigen aanwezigheid in het leven 

van de cliënt nog méér kunnen inzetten als instrument om de patronen te duiden en erop in te 

spelen’ (Jaarverslag 2019). Tot slot vergt een aanklampende aanpak ook tijd. Want 

‘aanklampend werken is moeilijk als ze er niet klaar voor zijn. Dus tijd is belangrijk’ 

(woonbegeleider 2). 
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2. ZRM als monitoringsinstrument om feedbackmechanismen te installeren 

Een tweede overkoepelende interventie betreft het inzetten van de ZRM als 

monitoringsinstrument om feedbackmechanismen over het woonbegeleidingstraject te 

installeren. Zoals we eerder besproken hebben is de ZRM een instrument dat is ontwikkeld om 

het functioneren van mensen op allerlei levensdomeinen in kaart te brengen aan de hand van 

een score over de mate van zelfredzaamheid van een persoon op een specifiek moment. 

Daarbij kan de ZRM ook ingezet worden als monitoringinstrument om de voortgang en 

ontwikkeling van de cliënt te volgen (Lauriks et al., 2017). Aangezien ‘de ZRM op individueel 

vlak een deels geobjectiveerd beeld oplevert van de zelfredzaamheid van de cliënt op tal van 

levensdomeinen door de herscoring per 3 maanden’ (jaarverslag 2018, jaarverslag 2019). 

Uit het onderzoek blijkt dat de ZRM op drie verschillende momenten ingezet wordt als 

monitoringsinstrument. In de eerste plaats tijdens het woonbegeleidingstraject om de evolutie 

van cliënten op te volgen. Dit is ten eerste werkzaam omdat de professional de cliëntsituatie op 

verschillende levensdomeinen in kaart brengt. De ZRM wordt dan gezien als ‘het 

begrippenkader waarmee de problematiek van cliënten in beeld wordt gebracht en het vormt 

de basis om de begeleiding op af te stemmen, evenals de vooruitgang in de begeleiding op 

verschillende levensdomeinen vast te stellen’ (Betoelagingsovereenkomst 2018). Ten tweede 

omdat het effect van de woonbegeleiding gestructureerd in kaart wordt gebracht aan de hand 

van de ZRM. Zo wordt een ZRM ingevuld aan de start, op het einde en elke drie maanden 

tijdens de woonbegeleiding (bijlage Betoelagingsovereenkomst 2018, Addendum 

Betoelagingsovereenkomst 2019). Tot slot zorgt het er ook voor dat woonbegeleiders 

inhoudelijke handvaten aangereikt krijgen voor de verdere begeleiding van de cliënt 

(halfjaarlijks verslag 2019). Zo geeft de coördinator aan: ‘Het is niet slecht om dat op 

regelmatige tijdstippen terug vast te pakken en om na te denken over “Zijn we op een aantal 

dingen te weinig focus aan het leggen? Of te veel?”. In die zin structureert dat ook weer het 

verhaal voor de begeleider zelf’ (coördinator). De ZRM zorgt er met andere voor dat 

woonbegeleiders 'om de zoveel tijd over die verschillende levensdomeinen nadenken’, 

waardoor ze dit ook mee in gesprek kunnen nemen met de cliënt (woonbegeleider 4). 

Daarnaast kan de ZRM als monitoringsinstrument ingezet worden tijdens het casusoverleg met 

het professioneel netwerk rond een cliënt. Ook hier is dit werkzaam, omdat de ZRM het effect 

van de woonbegeleiding gestructureerd in kaart brengt. Er wordt dan overlegd ‘of de cliënt 

achteruitgaat, stabiliseert of vooruitgang boekt’ (jaarverslag 2018, jaarverslag 2019). Uit de 

documenten blijkt wel dat ze dit in de praktijk niet aan de hand van de ZRM doen, omdat ze 

merken ’dat verschillende organisaties daar nog niet voldoende mee vertrouwd zijn’. Ze 

focussen zich dan eerder op doelstellingen en de vooropgestelde termijnen om de 

doelstellingen te behalen (jaarverslag 2018, jaarverslag 2019). 

Tot slot wordt de ZRM ook als monitoringsinstrument ingezet tijdens cliëntbesprekingen in 

teamvergaderingen. Zo een cliëntbespreking kan de vorm aannemen van een ‘korte, 

puntsgewijze besprekingen van cliëntsituaties’ of ‘een uitgebreide, integrale bespreking van de 

dossiers’ (Jaarverslag 2019). De ZRM hiervoor gebruiken blijkt werkzaam te zijn omdat zo elk 

levensdomein gestructureerd besproken en geëvalueerd kan worden. Het is dan de bedoeling 

dat de woonbegeleiders bij elk levensdomein van de ZRM de stand van zaken aangeven. Meer 

specifiek bekijken ze ‘hoe dat dat levensdomein is bij die persoon, of dat er een doel is in dat 

levensdomein en wat de prioriteiten zijn’ (woonbegeleider 1). De levensdomeinen van de ZRM 
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zijn dan ‘een toetssteen die ervoor zorgt dat de woonbegeleider die zijn/haar casus inbrengt 

nadien met een reeks gefundeerde suggesties verder aan de slag kan’ (Jaarverslag 2019). 

Hoewel de ZRM op verschillende momenten tijdens de woonbegeleiding nuttig blijkt te zijn en dat 

er in de documenten wordt aangegeven dat het een goed instrument blijkt te zijn ‘om een 

algemene inschatting mogelijk te maken over wel en wee bij de cliënt én om communicatie tussen 

diensten te vergemakkelijken’ (jaarverslag 2019), stellen we vast dat de ZRM zelden in 

gesprekken met de cliënten wordt gebruikt. Zo geven woonbegeleiders aan dat het invullen van 

de ZRM ‘veel tijd in beslag neemt’ en hebben woonbegeleiders schrik dat ze hun cliënten ook heel 

gemakkelijk kunnen sturen in wat de woonbegeleider vindt hoe een cliënt op een bepaald 

levensdomein scoort (woonbegeleider 4). De coördinator geeft ook aan dat ze ‘wel al die 

verschillende levensdomeinen bespreken met de cliënt, maar niet met dat instrument van de ZRM 

ernaast. Dus in die zin komt dat wel aan bod, maar minder gestructureerd dan de ZRM er nu 

uitziet’ (coördinator). De ZRM inzetten als begeleidingsinstrument is met andere woorden niet 

ideaal, omdat het ‘de échte finesses van iemands leven of evoluties niet ten volle kan vatten. Het 

persoonlijke verhaal van de cliënt moet dus richtinggevend blijven en daarop zetten we, vanuit 

onze vertrouwensrelatie, ten volle in’ (jaarverslag 2019). 
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Uitdagingen complexe woonbegeleiding Alert 

Uit het voorgaande blijkt dat er heel wat werkzame principes te identificeren zijn met betrekking 

tot de complexe woonbegeleiding van Alert. Het onderzoek toont echter ook aan dat er een 

aantal uitdagingen te formuleren zijn waar de woonbegeleiders en Alert mee geconfronteerd 

worden. Om deze uitdagingen overzichtelijk weer te geven, maken we een onderscheid tussen 

uitdagingen op niveau van de cliënt, op niveau van de organisatie en op niveau van het 

hulpverleningslandschap. We starten met de uitdadingen op niveau van de cliënt. 

1. Op niveau van de cliënt 

Het onderzoek toont aan dat er zich op niveau van de cliënten drie uitdagingen voordoen. Zo 

blijkt dat cliënten soms moeilijk of niet bereikbaar zijn omwille van het zorgmijdend karakter van 

de doelgroep. Zo geven de woonbegeleiders aan dat ze soms merken dat cliënten thuis zijn, 

maar bewust de deur niet opendoen. Zo geeft een woonbegeleider aan: ‘Bijvoorbeeld wij bellen 

op hun gsm en je hoort dan door de deur een gsm afgaan. Bewegingen in het appartement, 

maar het is het heel duidelijk dat ze er niet voor open staan’ (woonbegeleider 3). Of het kan ook 

gebeuren dat cliënten boos worden omdat ze niet geholpen willen worden. ‘Uiteindelijk stopt 

dat dan ook’ (woonbegeleider 4). Ten tweede kan het ook gebeuren dat de woonbegeleiders 

cliënten moeilijk kunnen laten aanhaken aan de hulpverlening, omwille van het dakloze 

verleden van de cliënt. Want ‘chronische dakloosheid dat doet echt iets met een mens’ 

(woonbegeleider 3). Woonbegeleiders hebben schrik dat ze nooit verbinding kunnen maken 

met sommige cliënten die een verleden hebben in de dakloosheid. ‘Niet omdat die dat niet per 

se willen, maar omdat die het dakloze circuit zo gewoon zijn’ (woonbegeleider 1). Sommigen 

zijn 20 jaar dakloos geweest, waardoor het bijvoorbeeld soms moeilijk is ‘om een afspraak te 

maken’ (woonbegeleider 1). Tot slot blijkt dat cliënten soms ook afhaken wanneer er zich 

onverwachtse gebeurtenissen stellen. Zo kunnen cliënten geconfronteerd worden met ‘mensen 

die overlijden, een ongeluk krijgen of iets met vrienden. Er kan zoveel gebeuren dat die stabiliteit 

kan beïnvloeden’ (woonbegeleider 4). De woonbegeleiders merken op dat ‘het 

overlevingsmechanisme het dan terug overneemt. Als ze bijvoorbeeld een financiële tegenslag 

hebben, gaan ze terug alle deuren dicht doen en het proberen op hun manier te doen’ 

(woonbegeleider 5). Het is dan belangrijk om te werken richting het herstellen van de 

hulpverleningsrelatie, zodat cliënten de woonbegeleiders terug toelaten. 

 

Uitdagingen op niveau van de cliënt: 

• De cliënten zijn niet bereikbaar omwille van het zorgmijdend karakter van de doelgroep 

• Cliënten haken moeilijk aan omwille van een verleden in de dakloosheid 

• Cliënten haken af omwille van onverwachtse gebeurtenissen 

 

2. Op niveau van de organisatie 

Op niveau van de organisaties zijn er drie uitdagingen te formuleren. Uit het onderzoek blijkt 

dat er in de eerste plaats aandacht besteed dient te worden aan de leefbaarheid van de buurt 

waar cliënten in wonen. Zo dienen de woonbegeleiders ‘waar nodig contact te houden met de 

buren en omgeving’ (Betoelagingsovereenkomst 2018). Dit wil zeggen dat de woonbegeleiders 

zich niet alleen bereikbaar dienen op te stellen naar de cliënt toe, maar ook naar de buurt. Ten 

tweede stellen we vast dat de complexe woonbegeleiding van Alert vaak langer duurt dan het 
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eenjarige traject dat vooropgesteld wordt. ‘De aard van het cliënteel maakt dat deze termijn 

vaak niet realistisch of realiseerbaar is’ (jaarverslag 2018) en ze willen ‘ook het cliëntperspectief 

centraal stellen. Het is immers in eerste instantie onze taak om een traject af te leggen dat een 

blijvende meerwaarde biedt voor de cliënt’ (jaarverslag 2018). Dit toont aan dat de 

‘veranderingsprocessen tijd vergen. Zo'n proces is bovendien geen rechtlijnig verhaal richting 

vooruitgang. Soms duikt een periode van herval op die dan vervolgens weer een nieuwe start 

kan betekenen’ (Jaarverslag 2018, jaarverslag 2019). Dit maakt dat men ‘in een behoorlijk deel 

van de begeleidingen één of meer begeleidingsfases (verbinding/actie/afronding) moet 

verlengen’ (jaarverslag 2018) omdat de complexe woonbegeleidingen vaak langer dan een jaar 

duren en omwille van de vele aanmeldingen die gebeuren bij Alert, wordt men ook 

geconfronteerd met een wachtlijst. Als er een aanmelding wordt gedaan, kan dat ‘3 à 6 

maanden’ duren voordat het kan worden opgestart (coördinator). Het aanmeldteam heeft 

daarbij wel oog voor een ‘warme wachtlijst’ zodat cliënten en aanmelders niet afhaken. ‘Dan 

zorgt het aanmeldteam ervoor dat erin tussen tijd contact wordt gehouden met de aanmelder 

of de cliënt zelf. Om advies te geven enerzijds en anderzijds om te zien hoe dat de situatie op 

dat moment is en hoe dat de situatie vordert’ (woonbegeleider 1). 

 

Uitdagingen op niveau van de organisatie: 

• De woonbegeleiders dienen toegankelijk te zijn voor de buurt 

• De woonbegeleiding duurt vaak langer dan 1 jaar omwille van de complexe 
cliëntsituaties 

• De woonbegeleiding heeft een wachtlijst 

 

3. Op niveau van het hulpverleningslandschap 

Tot slot zijn er ook enkele uitdagingen te formuleren op niveau van het 

hulpverleningslandschap. Een woonbegeleider stelt vast dat ‘de voorwaarden om te kunnen 

genieten van hulp alleen maar strenger en vaster worden. Heel veel diensten zijn meer grenzen 

aan het stellen, waardoor veel mensen uit de boot vallen die niet kunnen voldoen aan de 

verwachtingen van de diensten’ (woonbegeleider 5). Daarnaast merken de woonbegeleiders 

ook ‘een groot tekort aan financiële begeleiding in het hulp- en dienstverleningsaanbod in 

Vlaanderen. Alsmaar meer diensten trekken zich op dit vlak terug.  Terwijl zeker 90% van de 

cliëntgroep sterk worstelt met financiële problemen’ (jaarverslag 2018, 2019). Tot slot staat er 

in het jaarverslag van 2019 dat de cliënten van Alert ‘een langdurige vorm van opvolging vergen’ 

(jaarverslag 2019).  Echter blijkt ‘dat er eigenlijk heel weinig diensten zijn die het traject van 

mensen langdurig kunnen opvolgen. Dat je eigenlijk na verloop van 1 of 2 jaar die cliënt 

doorgeeft aan een dienst waarvan je geen zekerheid hebt dat die dienst dat langdurig traject 

zal kunnen verderzetten’ (coördinator). Alert pleit er daarom voor om te ‘evolueren naar een 

casemanagement mét ankerhulpverleners die kunnen zorgen voor dergelijke duurzame 

opvolging op maat’ (jaarverslag 2019). 

 

Uitdagingen op niveau van het hulpverleningslandschap: 

• Door strengere voorwaarden vallen veel cliënten uit de boot voor bepaalde 
hulpverlening 

• Er is nood aan meer financiële begeleidingen 

• Er is nood aan meer langdurige en intersectorale begeleidingen 
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Het gaat hier met andere woorden om uitdagingen waar de woonbegeleiders of Alert geen of 

weinig controle over hebben. In sommige contexten is het met andere woorden moeilijk om 

impact te realiseren. Het is dus belangrijk om dergelijke analyses te blijven doen, zodat dit ook 

in kaart kan gebracht worden. Het is immers belangrijk om te kijken naar zowel de context, 

actoren, interventies, mechanismen en resultaten, maar vooral ook naar de relaties tussen deze 

aspecten. 
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Programmatheorie complexe woonbegeleiding Alert 
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5.3 Begeleid en Beschermd Wonen 

De eerste case bestaat uit twee diensten van Stad Antwerpen namelijk crisis wonen en 

transitwonen. Binnen de Sociale Dienstverlening van Stad Antwerpen kunnen we deze cases 

situeren onder de afdeling wonen en de dienst Begeleid en Beschermd Wonen (organigram, 

2020). Deze twee diensten zijn historisch opgesplitst en daarna steeds meer naar elkaar 

toegegroeid. Transitwonen was reeds een dienst onder de bevoegdheid van de Stad 

Antwerpen. In tegenstelling tot crisis wonen dat initieel onderdeel was van  het OCMW. Het 

OCMW en Stad Antwerpen werken aan een transitie, naar aanleiding van het Decreet Lokaal 

Bestuur, waarbij het OCMW integreert in de Stad Antwerpen (Vlaamse Regering, 2016). 

Hierdoor kwamen beiden diensten onder dezelfde noemer van afdeling Wonen. Deze integratie 

heeft ervoor gezorgd dat beide diensten een meer gelijke methode zijn gaan hanteren. 

Verschillende actoren gaven aan dat het ‘de ambitie is om beide diensten nog verder te 

integreren tot één dienst namelijk de doorstroomwoningen’ (Diensthoofd A). 

In de huidige vorm is het grootste onderscheid in beide diensten de doelgroep van cliënten. De 

algemene stelregel die men kan afleiden voor beide diensten is dat ‘een persoon door een 

externe gebeurtenis dakloos is geworden en nood heeft aan opvang’  (Diensthoofd B). Concreet 

vangt transitwonen alleenstaanden en gezinnen op die ten gevolge van een handhavingsactie 

na een procedure van woonkwaliteit dakloos zijn geworden. Deze procedure van woonkwaliteit 

is gebaseerd op van artikel 135  §2 van de Nieuwe Gemeentewet:  

“§2. De gemeenten hebben ook tot taak het voorzien, ten behoeve van de inwoners, 
in een goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid 
en de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen.” 

Dit artikel geeft de burgemeester de mogelijkheid om in te grijpen indien de staat van een 

gebouw of een woonst een gevaar vormt voor de in- en omwonenden. In praktijk zal men 

daarvoor eerst een procedure van woonkwaliteit doorlopen. Deze start zodra er een aanmelding 

gebeurt bij de stad. Binnen deze procedure gaan de verschillende actoren met elkaar in gesprek 

om eventuele gebreken te herstellen. Indien dit niet gebeurt, kan de stadsingenieur een 

onbewoonbaarheid vaststellen en volgt er een handhavingsactie (Stad Antwerpen, 2020). De 

woning wordt dan afgesloten en de deurwaarder zal de mensen die er in wonen uit het huis 

zetten. Na dit proces zijn de inwonende dakloos en worden ze opgevangen  door Stad 

Antwerpen en de dienst transitwonen. Zij zullen een woonst tijdelijk ter beschikking stellen.  

Crisis wonen heeft een andere instroom, hierbij gaat het om personen die door een 

onverwachte plotse gebeurtenis dakloos worden. Dit kan het gevolg zijn van schade door een 

storm, wateroverlast, brand of ontploffing, waarbij de schade zo groot is dat de stadsingenieur 

vaststelt dat een kamer of de gehele woonst niet meer bewoonbaar is. In dat geval wordt 

iedereen opgevangen ongeacht de psychosociale kenmerken. Er is nog een andere 

instroommogelijkheid. Indien men dreigt dakloos te worden, kan men zich aanmelden bij de 

Stedelijke Dispatch op het Pension van Schoonhoven. Zij gaan een sociaal onderzoek 

uitvoeren en doorverwijzen naar de dienst die het best past bij de situatie van de cliënt. Op 

deze manier krijgt men ook een instroom van personen die geen onbewoonbaarheid hebben 

meegemaakt, maar die door psychosociale gebeurtenissen zoals scheiding of ten gevolge van 

een verslavingsproblematiek plots uit het huis werden gezet. Voor deze instroom zijn geen 

objectieve of vaste criteria. Al is het wel een voorwaarde dat de cliënt voldoende zelfredzaam 

is om zelfstandig te wonen.  
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In beide diensten zien we qua doelgroep dat het steeds gaat om personen die door een 

gebeurtenis dakloos zijn geworden. In beide gevallen geven de sociaal werkers aan dat de 

instroom veel personen bevatten met een zwakke sociale achtergrond. Voor transitwonen kan 

men dit verklaren doordat de instroom het gevolg is van cliënten die verbleven in een slechte 

huisvesting. Ook voor crisis wonen geeft de sociaal werker aan dat ongeveer een derde van 

haar cliënten ook psychosociale problemen ervaart. 

De doelstellingen van de doorstoombegeleiding kunnen opgedeeld worden in een primair doel 

en nevendoelen. De primaire doelststelling van de doorstroombegeleiding is ‘de juiste 

doelgroepen opvangen en dakloosheid vermeiden’ (Diensthoofd B). De juiste doelgroepen zijn 

in het bovenstaande hoofdstuk aan bod gekomen. Dit zijn personen die door een externe 

gebeurtenis dakloos zijn geworden. Bij transitwonen door een procedure van woonkwaliteit en 

bij crisis wonen is dit eerder door een onverwachte plotse gebeurtenis. Het opvangen van deze 

groepen is hun primaire doelstelling. Op deze manier vermijdt men dat deze doelgroepen in de 

dakloosheid terecht komen. 

De nevendoestellingen situeren zich op het niveau van de begeleiding. Begeleid en Beschermd 

wonen wilt tijdens de begeleiding verwezenlijken dat ‘cliënten er beter uit komen na een jaar’ 

(Diensthoofd C). Dit houdt in dat de doorstroombegeleiders ‘gevoelig zijn voor achterliggende 

problemen’, waarbij men problemen die men opmerkt op andere levensdomeinen signaleert bij 

andere dienst. Op die manier kan men ‘mogelijke zorgmijders opmerken en begeleiden naar de 

juiste diensten’. 

Begeleid en Beschermd Wonen als ontplooiende interventie met geïntegreerde 

kenmerken 

Het onderzoek wijst uit dat Begeleid en Beschermd Wonen gezien wordt als een ontplooiende 

interventie met geïntegreerde kenmerken, dit binnen het kader van Ebrahim (2019). Dit is een 

kwadrant  opgebouwd uit twee assen. In eerste instantie gaat het over de mate onzekerheid 

die bestaat tussen oorzaak en gevolg. De tweede as geeft de mate van controle aan over de 

uitkomsten. Voor de eerste as geven de doorstroombegeleiders aan dat ‘je nooit zeker weet 

waarom iemand vooruit gaat. Is dat omdat je een goede begeleiding geeft of een andere dienst 

die heeft kunnen helpen?.’ Hieruit kunnen we afleiden dat het moeilijk is om aan te geven welke 

dienst en welke interventies verantwoordelijk zijn voor welk resultaat. De interventies hebben 

dus een hoge onzekerheid tussen oorzaak en gevolg. Op de tweede as dienen we te bemerken 

dat doorstroombegeleiding een diverse instroom kent aan cliënten. Dit maakt dat de impact van 

een bepaalde interventie moeilijk op voorhand te bepalen is. Dit zorgt voor een lage controle 

over de uitkomsten. Wanneer we een hoge onzekerheid over oorzaak en gevolg combineren 

met een lage controle over de uitkomsten, komen we uit op ontplooiende interventies. Bij deze 

interventies is het moeilijk in te schatten of en wat het effect is van een interventie. 

De dienstenhoofden nuanceren dit echter ook door aan te vullen dat ‘door die woningen die we 

aanbieden, moeten die mensen niet in de dakloosheid. Daar zie je heel snel de rust komen.’ 

We leiden af dat deze interventies een lagere onzekerheid hebben tussen oorzaak en gevolg 

en een lagere onzekerheid naar de verwachtingen. Dit wordt dus eerder gezien als een 

geïntegreerde interventie (Ebrahim, 2019). In dit kwadrant bevinden zich interventies waar 

oorzaak gevolg eenvoudiger is vast te leggen. Desalniettemin wordt er geopteerd voor een 

benadering van werkzame principes, omdat vele outputs moeilijkbaar zijn. Een benadering 

vanuit werkzame principes, maakt het mogelijk om deze moeilijkheid mee te integreren. 
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Fase 1: Eerste gesprek 

De doorstroombegeleiding van Begeleid en Beschermd Wonen start vlak na de aanmelding 

aan de hand van het eerste gesprek. Hierbij mag het eerste gesprek breed geïnterpreteerd 

worden omdat het gaat over een reeks van inleidende gesprekken met de cliënt. De context 

van het eerste contact kan - afhankelijk van de case - op twee plaatsen gebeuren. In vele 

gevallen zal de woonst van crisis of transitwonen niet onmiddellijk beschikbaar zijn. Dit kan zijn 

omdat men nog schade moet herstellen of de woonst aangepast moet worden aan de 

gezinssituatie. In dat geval vangt Stad Antwerpen het gezin tijdelijk op in het Harbour Hotel, tot 

de woonst klaar is en zal daar een eerste kennismaking tussen de professional en de cliënt 

plaatsvinden. Dit is dan eerder beperkt tot een kennismaking. Het grootste deel van deze fase 

vindt plaats tijdens het overhandigen van de sleutels van de woonst en het gesprek erna. 

Deze eerste fase heeft drie doelstellingen. Het eerste gesprek heeft in eerste instantie een 

praktisch doel. De doorstroombegeleider geeft aan dat dit samengaat met een symbolisch 

moment waarbij men de sleutels aan de cliënt bezorgt. Bij het overdragen van de sleutels leidt 

de doorstroombegeleider de cliënt rond in de nieuwe woonst. Daarnaast is er ook aandacht 

voor de nieuwe wijk en omgeving waar de cliënt terechtkomt. De professional vertrekt vanuit de 

leefwereld en de interesses van de cliënt voor een rondleiding in de omgeving.  

Een tweede doelstelling is om de cliënt te informeren over de doorstroombegeleiding. De 

doorstroombegeleiders geven aan dat ze eenduidig te communiceren over de verwachtingen 

en het verplichtende karakter van de doorstroombegeleiding. Het informeren gebeurt enerzijds 

door de doorstroombegeleider in de rol van huisbaas. Hierbij ligt de focus op de verschillende 

rechten en plichten van de cliënt en het duiden van regels en afspraken. Anderzijds neemt de 

doorstroombegeleider ook de rol op van sociaal werker. In dit geval is het gesprek minder 

hiërarchisch en gaat men in op de noden van de cliënt door te peilen naar wat deze kan en 

welk netwerk er reeds bestaat rond de cliënt. De doorstroombegeleiders kunnen op hun beurt 

aangeven welke mogelijkheden zij hebben om de cliënt te ondersteunen.  

Dat eerste gesprek is om de bewoners te leren kennen. Je kan daar al veel 
opvangen. Als je een gezin rondleidt en je toont dan een rustige plek in het 
appartement waar de kinderen huiswerk kunnen maken, beginnen die soms al 
spontaan te praten over hoe zij het op school doen. Dan kan je daar later in de 
begeleiding nog eens op terugkomen. (Doorstroombegeleider crisis wonen) 

De derde doelstelling sluit aan bij de vorige. De doorstroombegeleider illustreert in het 

bovenstaande citaat dat men in het eerste gesprek zo teveel mogelijk probeert om de cliënt te 

leren kennen. De doorstroombegeleiders geven aan bij elke sub-interventie aandachtig te zijn 

voor deze doelstelling. Ze gaan in op reacties van de cliënt om een gesprek op gang brengen. 

Deze informatie is belangrijk voor de verdere doorstroombegeleiding. Zo kan de 

doorstroombegeleider een beeld krijgen van de mogelijkheden voor de cliënt op de huizenmarkt 

en of er eigenschappen zijn die de cliënt beperken op de arbeidsmarkt. 

Tot slot geven doorstroombegeleiders aan dat ze door dit eerste gesprek het begin van een 

vertrouwensband willen opbouwen. Dit is de basis voor een verdere samenwerking. 

Doorstroombegeleiders beseffen dat door het tijdelijke karakter van de begeleiding, men snel 

vertrouwen dient te winnen. De cliënten worden op hun gemak gesteld door een concrete 

oplossing voor hun woonnood. Dit in combinatie met openheid rond de tijdelijkheid en de 

verplichte doorstroombegeleiding zijn voor de begeleiders essentieel om het vertrouwen aan te 
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scheppen. Daarnaast vertrekken de doorstroombegeleiders ook zo veel mogelijk vanuit de 

leefwereld van de cliënt om de uitleg over de buurt te sturen. Door deze interesse wil men 

zorgen voor een connectie tussen de cliënt en de doorstroombegeleider. 

Deze vier doelstellingen worden verwezenlijkt door vijf sub-interventies (1) overdragen van de 

sleutels, (2) rondleiding door de woonst en omgeving, (3) overlopen van het bezettingscontract, 

(4) formuleren van verwachtingen rond doorstroombegeleiding, (5) praktische zaken aan de 

woonst in orde brengen.  

1. Overdragen van de sleutels 

De eerste sub-interventie is de overdracht van de sleutels. Dit houdt in dat de 

doorstroombegeleider de sleutels doorgeeft aan de cliënt. Dit moment wordt door de cliënten 

gezien als een symbolisch moment in het proces naar een duurzame woonst. De cliënten bij 

crisis en transitwonen hebben initieel een sterke woonnood aangezien ze op dat moment geen 

toegang hebben tot hun eigen woonst. Deze interventie is dus gericht op het vermijden van 

dakloosheid. Verschillende cliënten gaven aan dat het krijgen van de sleutel voor hun een 

kantelpunt was. In de voorafgaande periode zaten zij in een stressvolle situatie waarbij hun 

woonst niet langer bewoonbaar was. De toegang tot een nieuwe woonst biedt voor de cliënten 

een directe oplossing voor hun acute woonnood. Door deze stressvolle periode is er vaak 

minder aandacht voor andere levensdomeinen. De concrete en tijdelijke oplossing van een 

nieuwe woonst, geeft de cliënt terug rust om te werken aan deze andere levensdomeinen. 

‘Al die diensten zeggen veel en willen je helpen om dan weinig te doen. Begeleider 
X had gezegd dat ik recht had op een tijdelijke woning en maakte dat ook in orde en 
zo zijn er niet veel.’ (cliënt 3)  

De doorstroombegeleider start de doorstroombegeleiding met het voorzien van een tijdelijke 

woonst. De doorstroombegeleider geeft aan dat zij met deze sub-interventie direct veel 

vertrouwen kunnen winnen. Ook vanuit het perspectief van de cliënt, blijkt dat zij door deze 

concrete en directe hulp starten met een positief beeld over de woonbegeleiding. Dit is een 

mechanisme binnen deze woonbegeleiding omdat een deel van de instroom bestaat uit cliënten 

die na een procedure van onbewoonbaarheid en uithuiszetting terechtkomen in crisis wonen. 

Deze instroom heeft vaak negatieve ervaringen met huisbazen en andere welzijnsorganisaties. 

Daarom geven de doorstroombegeleiders aan men wilt starten met een positief beeld. 

Deze twee werkzame elementen bij de overdragen van de sleutels leiden er in de eerste plaats 

toe dat de cliënt rust ervaart na een stressvolle periode (Driessens, 2003). Een output die 

belangrijk is om in de latere begeleiding ook te kunnen inspelen op andere levensdomeinen. 

Dit moment van rust wordt ook gebruikt zodat ‘de cliënt kan recupereren van deze stressvolle 

periode’ (diensthoofd transitwonen). De doorstroombegeleiders starten de volgende fase in de 

begeleiding pas na minstens een maand zodat de cliënt dit moment van rust en recuperatie kan 

gebruiken om zich te richten op andere levensdomeinen. Een tweede output van deze sub-

interventie is dat de cliënt een positief beeld heeft over doorstroombegeleiding door de 

concrete, maar tijdelijke oplossingen voor de acute woonnood. 

2. De professional leidt de cliënt rond in de woonst en omgeving 

De tweede sub-interventie heeft ook verband met woonst, gezien de doorstroombegeleider de 

cliënt zal rondleiden in de nieuwe woonst. Dit is in eerste instantie om de cliënt de woonst te 

leren kennen, maar ook een mechanisme om reeds enkele woonvaardigheden aan te brengen. 
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De doorstroombegeleider zal tijdens de rondleiding wijzen op de huisregels. Op deze manier 

kan men proactief inspelen op mogelijke spanningen. De doorstroombelegeider geeft in deze 

fase bijvoorbeeld aan dat men verwacht dat de woning ordelijk blijft en daar ook op zal letten 

bij een huisbezoek. Zodoende leert de cliënt ook waar de accenten liggen bij een huisbezoek.  

Uit interviews met de doorstroombegeleiderskomt ook het belang van quick wins naar boven. 

Hierbij gaat het om kleine dingen die een doorstroombegeleider doet contact te maken met de 

client. Dit gebeurt voornamelijk op het moment dat de doorstroombegeleider uitleg geeft over 

de nieuwe wijk en omgeving van de cliënt. Er wordt vertrokken vanuit de leefwereld van de 

cliënt om dingen over de buurt te vertellen. De doorstroombegeleider zal vragen naar hobby’s 

van kinderen of de cliënten zelf om dan de dichtstbijzijnde club of organisatie in de wijk aan te 

duiden. Een ander voorbeeld is dat men een park toont in de buurt waar de kinderen kunnen 

spelen. Door te vertrekken vanuit de interesses en vragen van de cliënt, kan de 

doorstroombegeleider inspelen op concrete vragen over de buurt die ertoe bijdragen dat de 

cliënt er zich thuis voelt. Daarnaast zal de doorstroombegeleider de interesses van de cliënt 

onthouden voor tijdens de huisbezoeken in fase 2. Deze huisbezoeken starten met een 

algemeen gesprek over de cliënt waarbij gekende interesses gebruikt worden als 

gesprekstarter.  

Deze twee mechanismen stimuleren het vertrouwen tussen de cliënt en de 

doorstroombegeleider doordat men interesse toont in de cliënt. De interesse in de leefwereld 

zorgt ervoor dat de doorstroombegeleider de cliënt leert kennen. Die outcome is relevant voor 

de verdere begeleiding van de cliënt. Op die manier kan de doorstroombegeleider al een 

inschatting maken van de levensdomeinen waar extra aandacht nodig zal zijn tijdens de 

begeleiding, al geeft het diensthoofd dat de voornaamste output voor deze sub-interventie 

gericht is op het leren kennen van de woonst en de omgeving. Omdat het veranderen van wijk 

een sterk effect heeft op de cliënt en dat er voldoende aandacht dien te gaan naar deze nieuwe 

omgeving. Ondanks de tijdelijkheid van de hulpverlening, geven cliënten aan dat het voor hun 

belangrijk is dat zij zich op hun gemak voelen in die nieuwe woning en van daaruit zo snel 

mogelijk ‘de draad kunnen oppikken in een andere wijk’. De doorstroombegeleider stelt dat dit 

ook een middel kan zijn tegen overlast ten overstaan van de buurtbewoners. Wanneer de 

cliënten de wijk beter kennen, gaan ze elkaar sneller aanspreken op ergernissen en dienen de 

doorstroombegeleiders minder te bemiddelen in de wijk. Dit voordeel komt ook terug in de derde 

output, namelijk dat de cliënt na deze sub-interventie de huisregels kent. Deze output is nodig 

als basis voor de volgende fase omdat het mogelijke conflicten kan vermijden.  

3. Overlopen bezettingscontract 

“Vroeger deden we dat minder, maar communicatie is wel belangrijk. Anders kan 
dat terug mislopen. Bijvoorbeeld, als mensen denken dat ze daar kunnen gaan 
blijven en niet weten dat het de bedoeling is dat wij regelmatig langskomen, dan ga 
je een miscommunicatie geven. Dan ben je de volgende keer niet meer welkom of 
doen ze de deur niet meer open, nemen de telefoon niet meer op want ze hebben 
toch de sleutel gekregen van hun appartement en ze zitten er goed.” 
(Doorstroombegeleider S.)  

Het maken van afspraken tussen de professional en de cliënt blijkt een rol te spelen voor een 

goed verloop van de begeleiding. Een sub-interventie die daar een centrale rol in speelt is het 

overlopen van het bezettingscontract. De doorstroombegeleider zit samen met de cliënt om 

verschillende elementen uit het contract toe te lichten en te bespreken. Hierbij speelt het 
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doornemen van de voorwaarden voor een doorstroomwoning een centrale rol. De cliënt wordt 

gewezen op de rechten en de plichten met betrekking tot de doorstroomwoning. Hierin geeft de 

professional te kennen dat het gaat om een vorm van voorwaardelijke hulp, waarbij de cliënt 

een bezetting ter bede krijgt voor één jaar. Deze tijdelijkheid vertaalt zich in twee voorwaarden. 

Eerst ‘verwachten we dat de cliënt actief zoekt naar een nieuwe woonst’ (Diensthoofd 

crisiswonen). Voor de doorstroombegeleider is ‘het belangrijk dat je daar al goed start. Ze 

moeten weten dat het tijdelijk is’ (Doorstroombegeleider W). Deze sub-interventie en afspraken 

vermijden dat de bewoners zich hier gaan settelen. De doorstroombegeleiders geven aan dat 

verwacht dat de cliënt zich thuis voelt, maar dat deze er ook van bewust is dat het gaat om een 

tijdelijke huisvesting.   

De tweede voorwaarde uit het bezettingscontract is het aanvaarden van de 

doorstroombegeleiding. Dan weet de cliënt dat de professional nog vaak zal langkomen om 

hen op te volgen. In het citaat van voorgaande alinea maakt de doorstroombegeleider ook 

duidelijk dat het belangrijk is dat de cliënt weet dat dit een voorwaarde is. Wanneer deze stap 

wordt overgeslagen, dan merken de doorstroombegeleiders dat cliënten niet bereid zijn om 

mee te werken aan de begeleiding wat leidt tot verschillende spanningen en de kans op een 

succesvolle begeleiding verkleint.  

Ondanks dat er gewezen wordt op de tijdelijkheid ervaren cliënten dit moment wel als een 

geruststelling, ‘Dat was duidelijk, ik kreeg een contract en dan wist ik dat er een oplossing was. 

Dan zie je dat het echt is’ (cliënt 2). Zoals eerder vermeld, is een deel van de instroom 

wantrouwig tegenover hulpverlening en huisbazen. Een contract geeft voor de cliënten een 

extra geruststelling dat men tijdelijk in die woonst kan verblijven.  

Naast het geruststellende effect en het duiden van rechten en plichten, komt er ook een ander 

werkzaam element aan bod in deze sub-interventie. De doorstroombegeleider geeft bij het 

overlopen van het bezettingscontract ook extra uitle waarop men moet letten bij een contract 

van een woning. Het wordt gezien als een moment om vaardigheden te versterken als de cliënt 

doorstroomt naar een nieuwe woning of bezig is met de zoektocht. Een kanttekening bij dit 

werkzaam element is dat het niet voor iedereen geldt. Bij minder sterke profielen gaan 

doorstroombegeleiders hier niet op in om meer aandacht te besteden aan de andere 

elementen. Ook bij cliënten die veel stress ervaren bij de veranderende woonst, wordt dit minder 

sterk benadrukt. 

Deze werkzame elementen hebben als output dat het de cliënt verder gerust stelt dat deze 

tijdelijk in de woning kan verblijven. De output die echter centraal staat in deze sub-interventie 

is dat de cliënt zich bewust is van de rechten en plichten die verbonden zijn aan de 

doorstroombegeleiding. Dit leidt tot een outcome waarbij de cliënt zich niet zal settelen in de 

woonst en in de verdere begeleiding potentiële conflicten vermeden kunnen worden.  

4. Formuleren van verwachtingen  

Een vierde sub-interventie is een gesprek waarbij de doorstroombegeleider, samen met de 

cliënt, de verwachtingen voor de doorstroombegeleiding bekijkt. Tijdens dit gesprek neemt de 

professional de tijd om met de cliënt te overleggen wat de wederzijdse verwachtingen zijn. Dit 

moment onderscheidt zich van het overlopen van het contract omdat men ‘kan spreken als 

gelijken en luisteren naar elkaar’. Dit onderscheid is terug te brengen op het spanningsveld van 

de professional tussen enerzijds de rol van huisbaas en anderzijds de rol van 

doorstroombegeleider. Het overlopen van het bezettingscontract gebeurt als huisbaas en gaat 
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voornamelijk over de voorwaarden voor een doorstroomwoning. In die sub-interventie wordt er 

aangehaald dat de cliënt verplicht is om de begeleiding te aanvaarden en te zoeken naar een 

nieuwe woonst.  

Bij het formuleren van de verwachtingen gaat de doorstroombegeleider dieper in over hoe ze 

dit traject aanpakken. De rol van sociaal werker werkt omdat de cliënt meer op zijn gemak wordt 

gesteld. De doorstroombegeleider zal het gesprek leiden en bij verschillende levensdomeinen 

stil staan om de cliënt te leren kennen. De doorstroombegeleiders van crisiswonen hanteren de 

ZRM om formeel alle levensdomeinen te bevragen. Bij transitwonen hanteert men geen 

instrument maar probeert men door een spontaan gesprek de levensdomeinen te bevragen. In 

beide gevallen probeert men een beeld te vormen over de cliënt. Wanneer de 

doorstroombegeleider en de cliënt tijdens het gesprek op een probleem stoten, bekijken zij 

samen welke mogelijke organisaties hierbij kunnen ondersteunen. Dit wordt dan meegenomen 

later in de begeleiding. 

Deze sub-interventie zorgt ervoor dat de cliënt de hulpvraag kan formuleren en de 

doorstroombeleider kan aangeven op welke manier zij daarin kunnen ondersteunen. Dit geeft 

als output dat de cliënt en de doorstroombegeleider de verwachtingen op elkaar afstemmen. 

Hierdoor zal de begeleiding in een volgende fase vlotter verlopen. De betrokkenheid en het 

werken op maat van de cliënt zorgt ervoor dat de cliënt gemotiveerd blijft voor de begeleiding. 

5. Regelen van praktische zaken 

De laatste sub-interventie is de doorstroombegeleider die praktische zaken in orde brengt. 

Tijdens de rondleiding in de woning kunnen bepaalde beperkingen naar boven komen. Dit kan 

gaan om defecten in de voorzieningen zoals verwarming of verlichting die gerepareerd dienen 

te worden. Een andere vorm van praktische beperkingen kan de aanpassingen zijn naar de 

gezinssituatie. Dit betekent bijvoorbeeld dat men logistiek nog iets in orde moet brengen voor 

kinderen of dergelijke. Tijdens de rondleiding of de eerste dagen van het verblijf kunnen deze 

praktische elementen naar boven komen. De doorstroombegeleiders geven aan dat dit leidt tot 

spanning bij het verloop van een eerste gesprek. Doordat crisis en transitwonen beroep kunnen 

doen op de klusjesdiensten en schoonmakers, kunnen deze praktische elementen in orde 

gemaakt worden.  

‘Als het over praktische zaken gaat over de woonst, zetten wij ons petje op van de 
huisbaas. Voor ons is dat een rol dat we spelen, maar voor de bewoner kan dat ook 
een belangrijke oefening zijn. Hoe ga ik om met een huisbaas? Hoe meld ik iets als 
het in niet in orde is? Soms gaan we daar achteraf ook op in, zodat de bewoner 
daaruit leert voor als die iets gaat huren.’ (doorstroombegeleider crisis wonen) 

De doorstroombegeleider illustreert in bovenstaande quote een werkzaam element. Sommige 

cliënten weten niet goed hoe ze op een correcte manier een huisbaas moeten aanspreken. 

Door de dubbele rol van de doorstroombegeleider kan de cliënt in een veilige setting leren 

omgaan met een huisbaas. De drempel om in dit geval de huisbaas aan te spreken is lager 

omdat deze ook de rol van sociaal werker vervult. Niet alleen is de drempel lager om het te 

oefenen, maar achteraf kan de doorstroombegeleider op dit gesprek terugkomen bij het 

aanleren van woonvaardigheden. Op die manier wordt de cliënt ook versterkt in zijn 

vaardigheden.  

Een ander werkzaam element dat bij deze sub-interventie naar boven komt is het gevoel dat er 

naar de cliënt geluisterd wordt. Wanneer de cliënt een specifiek ongemak over de woning 
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aanbrengt en de doorstroombegeleider kan dat oplossen, dan komt dat de vertrouwensrelatie 

ten goede. De cliënt ervaart dat de doorstroombegeleider bereid is om te helpen indien nodig. 

Indien een specifiek ongemak niet direct opgelost kan worden, geven doorstroombegeleiders 

aan dat dit zijn effect heeft op de verdere begeleiding. Cliënt gaan dan eerder wantrouwig 

reageren tegenover de begeleiding. 

Deze mechanismes leiden ertoe dat in eerste instantie de cliënt rust ervaart. Gebreken aan de 

woonst met een grotere impact op het dagelijkse leven, kunnen stress en ergernissen 

meebrengen waardoor de cliënten aangeven dat ze ‘niet volledig op hun gemak zijn als het niet 

in orde is’. Het repareren van dit mankement kan ervoor zorgen dat de cliënt terug rust ervaart. 

Naast rust, zal die ook meer tevreden zijn over de nieuwe woonst. Doorstroombegeleiders 

benadrukken dat door de dubbele rol die ze opnemen de tevredenheid over de woonst ook 

afstraalt op de tevredenheid van de begeleiding. Deze dubbele rol heeft als output dat de cliënt 

versterkt wordt in zijn sociale en communicatieve vaardigheden omdat men op een veilige 

manier de communicatie met een huisbaas kan oefenen. 
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Fase 2: Doorstromingsbegeleiding 

Wanneer de eerste gesprekken voorbij zijn, begint men aan een nieuwe fase van de 

begeleiding. Voordat men deze fase start, hebben de cliënt en de professional elkaar leren 

kennen en zijn de verwachtingen op elkaar afgestemd. Op dit moment is er ook een 

basisvertrouwen tussen de cliënt en de doorstroombegeleider. Fase twee volgt niet direct op 

de eerste. De doorstroombegeleider laat de cliënt een periode ongeveer een maand met rust. 

Deze periode kan de cliënt gebruiken om tot rust te komen en te wennen aan het nieuwe huis. 

De doorstroombegeleiders geven aan dat deze periode van rust geeft omdat de cliënten uit een 

stressvolle periode komen en ‘sommige cliënten hun hoofd vol zit omdat er zoveel op hen 

afkomt’.  

Fase twee staat vooral in functie van de primaire doelstelling van de doorstoombegeleiding, 

namelijk het ondersteunen van doorstroming naar een andere woning. Om deze 

overkoepelende doelstelling te verwezenlijken heeft deze fase drie doelstellingen. Als eerste 

de cliënt ondersteunen in de zoektocht naar werk. De cliënt is door het bezettingscontract 

verplicht om initiatief te nemen in het zoeken naar een nieuwe woonst. De 

doorstroombegeleiders geven aan dat crisis en transitwonen voornamelijk zwakkere profielen 

aantrekt omdat deze doelgroep een hoger risico heeft om terecht te komen in een procedure 

woonkwaliteit en uiteindelijk bij transitwonen. Deze doelgroepen ervaren meer moeilijkheden 

bij het zoeken naar een woonst. Vaak lopen ze vast op een gebrek aan communicatieve 

vaardigheden.  Sommigen zijn de taal niet machtig of weten niet goed weten hoe ze zich moeten 

gedragen tegenover een potentiële huisbaas. Ook op het gebied van zoekstrategieën 

ondervinden de doorstroombegeleiders dat cliënten soms niet weten hoe en waar ze juist 

moeten zoeken. Daarom gaan de begeleiders zoekvaardigheden aanleren. Tweede 

doelstelling is inzetten op woonvaardigheden. deze woonvaardigheden kunnen de cliënten 

helpen in het behouden van hun nieuwgevonden woning, in het kader van de beoogde 

duurzame huisvesting. De juiste woonvaardigheden dragen immers bij tot minder conflicten met 

buurtbewoners en verhuurders.  

De doorstroming van de cliënt moet gebeuren binnen de termijn van één jaar. Uit de interviews 

blijkt dat dit in de meeste cases ervaren wordt als een korte periode. Dit heeft als gevolg dat de 

cliënt een brede zoekstrategie moet hanteren. Dit stoot vaak op weerstand bij cliënten die graag 

in een bekende omgeving willen verblijven. Gezien de beperkte periode van het 

bezettingscontract en het beperkte aanbod oo de woonmarkt is dit in praktijk vaak niet mogelijk. 

Een van de doelstellingen van de doorstroombegeleider zal eruit bestaan om tijdens de 

begeleiding, de cliënt aan te moedigen om zo breed mogelijk te zoeken naar een woning. 

De derde doelstelling is om de cliënt te ondersteunen op verschillende levensdomeinen. Deze 

doelstelling speelt is in deze fase een rol om twee redenen. Allereerst om kansen van de cliënt 

op de woonmarkt te vergoten. Uit de interviews komt naar voren dat een verbeteren op een 

ander levensdomein ook effect heeft op de kansen op de woonmarkt. Een voorbeeld hiervan is 

dat wanneer een cliënt door een interventie een bijkomende uitkering ontvangt, deze een groter 

beschikbaar inkomen heeft en er dus meer mogelijkheden zijn op de woonmarkt. De tweede 

reden is vanuit een basishouding als sociaal werker. Doorstroombegeleiders gaan in de rol van 

sociaal werk eerder een integrale benadering hanteren waarbij de verschillende 

levensdomeinen aan bod komen. Vanuit deze integrale benadering zal men andere 

levensdomeinen mee in rekening nemen en oplossingen zoeken voor de noden van de cliënt. 
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Vanwege het beperkte mandaat nemen ze echter zelf niet de hulpvraag op, maar verwijst men 

de cliënt door naar gespecialiseerde hulp. 

Deze drie doelstellingen worden ingevuld door middel van zeven sub-interventies die 

noodzakelijk zijn om deze doelen te bereiken. De doorstroombegeleider zal (1) op huisbezoek 

gaan om de cliënt op te volgen, (2) de verschillende levensdomeinen van de cliënt screenen, 

(3) cliënten doorverwijzen naar partnerorganisaties voor specifieke noden, (4) de zoektocht 

naar een woonst stimuleren, (5) werken aan de woon- en zoekvaardigheden van de cliënt, (6) 

verlengingen van het contract gebruiken om de zoektocht te stimuleren, (7) administratieve 

ondersteuning bieden voor de cliënt. 

1. Op huisbezoek gaan 

De eerste sub-interventie van de doorstroombegeleiding is het huisbezoek. De 

doorstroombegeleider gaat om de twee weken op huisbezoek bij de cliënt, om daar de 

begeleiding verder te zetten. De doorstroombegeleider illustreert het belang van deze sub-

interventie als volgt: 

‘Het belangrijk is dat we daar binnen komen. Dan zien we wat er gebeurd in onze 
woningen, als we dan iets zien dat echt niet kan, kunnen we hen daar tijdig over 
aanspreken. Als dat bij ons gebeurt, kunnen we dat oplossen. Met een andere 
huisbaas kan dat voor problemen zorgen.’ (doorstroombegeleider crisis wonen) 

In bovenstaande quote zitten verschillende werkzame principes vervat. Ten eerste geeft het de 

mogelijkheid om de woonsituatie van de cliënt te monitoren. Doordat de doorstroombegeleider 

in de woonst komt, krijgt deze inzicht op hoe de cliënt leeft vooral met betrekking tot het de 

woonsituatie: of het huis goed onderhouden wordt en of er sprake is van overlast. Hierdoor kan 

men snel anticiperen op potentieel problematische woonsituaties. Deze houding bij een 

huisbezoek illustreert een tweede mechanisme, namelijk het opnemen van de rol van huisbaas. 

Dit is zoals eerder al aangeven een mogelijkheid voor de cliënt om zijn/haar communicatieve 

vaardigheden te oefenen tegenover een huisbaas. De cliënt kan op een veiligere manier 

oefenen om klachten of vragen over de woning op een constructieve manier te formuleren.  

De huisbezoeken werken niet alleen als monitorfunctie voor het levensdomein wonen, maar 

bieden ook de mogelijkheid om ook over andere levensdomeinen dan wonen te praten. Zo 

vertelt een doorstroombegeleider ‘dat wanneer ze langskomt, ze altijd eens praat met de 

kinderen om te horen hoe het gaat op school. Of de brieven gelezen worden en het huiswerk 

gemaakt.’ Door gebruik te maken van aanleidingen die men ziet in de woning kan de 

doorstroombegeleider ook problemen ontdekken die andere diensten niet opmerken. In het 

voorbeeld van kinderen biedt dit de mogelijkheid om moeilijkheden te detecteren die voor het 

CLB of de school niet zichtbaar zijn. Dit stelt de doorstromingsbegeleiders in staat om andere 

partners in te schakelen of moeilijkheden te signaleren bij partnerorganisaties.  

Een laatste werkzaam element is het onverwachte van het huisbezoek. De meerderheid van 

de huisbezoeken zijn aangekondigd, maar indien men in de buurt is of de doorstroombegeleider 

wil nog iets in orde brengen, zal die een onaangekondigd bezoek brengen. Hierdoor kan men 

de minder zichtbare problemen duidelijker waarnemen omdat de cliënt niet voorbereid is op 

een bezoek. Dit heeft als gevolg dat men de verborgen problemen bij cliënten sneller zal 

opmerken. 
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De drie verschillende werkzame elementen leiden ertoe dat de interventie van het huisbezoek 

resulteert in twee vormen van output. De eerste output is dat de cliënt leert omgaan met de 

huisbaas. Deze vaardigheden brengen ook vorm van impact met zich mee. De impact bestaat 

eruit de cliënt zijn volgende woning makkelijker zal kunnen behouden omdat deze in een veilige 

setting geleerd heeft om op een correcte manier met een huisbaas te praten.. Een tweede 

output is dat de doorstroombegeleider meer zicht krijgt op de woonsituatie van de cliënt. 

Hierdoor kan men sneller signalen opvangen om daar een gesprek over aan te gaan waardoor 

men ook partnerorganisaties kan inlichten of inschakelen om de cliënt te ondersteunen. 

2. Screening op levensdomeinen 

Wanneer de doorstroombegeleider op huisbezoek komt zal deze ook periodiek screenen en 

monitoren op de verschillende levensdomeinen. Uit onderzoek bleek dat voor deze sub-

interventie de invulling verschillend is voor crisis- en transitwonen. Dit verschil is te verklaren 

door individuele voorkeuren van de begeleiders. De begeleider van crisis wonen gaat 

systematisch te werk door gebruik te maken van de ZRM. In de case van CAW Antwerpen is 

reeds aangegeven dat er verschillende manieren zijn om de ZRM te gebruiken. Crisiswonen 

gebruikt het vooral als begeleidingsinstrument om de cliënt te screenen en te monitoren. De 

doorstroombegeleider gaat dan elke twee maanden naar de cliënt om de verschillende 

levensdomeinen te overlopen. Hierbij gebruikt men de ZRM vooral als gespreksmethodiek om 

de verschillende levensdomeinen te bespreken. Op basis van deze methodiek wil de 

doorstroombegeleider de evolutie van de cliënt monitoren. Door de standaardisering kan op 

verschillende momenten vergeleken worden. Transitwonen hanteert een meer spontane 

strategie, waarbij de doorstroombegeleiders op willekeurige momenten vragen stellen over 

andere levensdomeinen. Hierbij grijpt men terug naar wat men al weet over de cliënt om van 

daaruit een levensdomein te bevragen. Door de spontaniteit van het gesprek voelt de cliënt zich 

meer op zijn gemak. De doorstroombegeleiders geven aan dat zij dit bewust doen om minder 

weerstand op te wekken bij de cliënt. 

Deze sub-interventie is werkzaam omdat de professional meer inzicht krijgt over de 

problematieken van de cliënt. Dan kan men reageren op drempels bij het zoeken en vinden van 

een woning. Om de kansen op doomstroming van de cliënt te vergroten, zal men deze drempels 

identificeren. Deze drempels kunnen zich bevinden om andere levensdomeinen. Daarom is het 

werkzaam dat doorstroombegeleiders ondanks hun gespecialiseerde hulp, ook een integrale 

benadering hanteren in het monitoren en screenen.  

Een tweede werkzaam element dat uit het onderzoek naar boven komt, is het afstemmen van 

de verwachtingen van begeleider. Bij een eerdere sub-interventie werd er reeds aangehaald 

dat de doorstroombegeleider de cliënt zal stimuleren om te zoeken en ook verwachtingen zal 

formuleren ten aanzien van het zoeken. Deze verwachtingen hangen af van de mogelijkheden 

van de cliënt. Als de doorstroombegeleider bij de monitoring drempels ontdekt, zal hij de 

verwachtingen hierop afstemmen. Deze periodieke screening speelt ook een rol bij het 

toekennen van een verlenging. De doorstroombegeleider zal de context van de cliënt mee in 

rekening nemen bij de beslissing om al dan niet een verlening toe te kennen. 

De output van deze werkzame principes is dat de doorstoombegeleider gericht kan 

doorverwijzen. De doorstroombegeleider geeft aan dat ‘ze de screening doen om te weten wie 

er mee ingeschakeld moet worden om de case te begeleiden’. Dit netwerk van organisaties zal 

mogelijke drempels voor doorstroming verlagen en de cliënt op langere termijn opvolgen. De 

tweede output is het verder leren kennen van de cliënt om betere en meer gerichte 
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inschattingen te maken bij het formuleren van verwachtingen en toekennen van verlengingen 

van het bezettingscontract. 

3. Stimuleren van de zoektocht van een woonst 

De derde sub-interventie is het stimuleren van de zoektocht naar een nieuwe woonst. In het 

bezettingscontract is opgenomen dat er van de cliënt verwacht wordt te zoeken naar een 

nieuwe woonst. Gezien de doelgroep van beide diensten eerder kwetsbare gezinnen zijn, is het 

belangrijk dat dit opgevolgd wordt en ook verder gestimuleerd. De invulling van deze sub-

interventie is eveneens verschillend voor transitwonen en crisiswonen. Transitwonen hanteert 

hierbij een spontane methodiek waarbij de doorstroombegeleider periodiek (ongeveer om de 

twee weken) zal vragen waar de cliënt gezocht heeft, op welke manier en met welk resultaat. 

Crisiswonen hanteert een meer gestandaardiseerde techniek waarbij de doorstroombegeleider 

een formulier bezorgt aan de cliënt die dan bepaalde targets moeten halen. Deze targets 

kunnen dan de vorm kijken van minimaal x-aantal zoekopdrachten of een minimaal aantal 

appartementen gaan bezoeken. 

Deze sub-interventie werkt in de eerste plaats omdat het incentives geeft om verder te zoeken. 

Door periodiek te rapporteren over het zoeken naar een woonst, wordt de cliënt gestimuleerd 

om progressie te maken. ‘Dan zijn we zeker dat ze zoeken, anders zouden ze denken dat ze 

nog tijd hebben en minder intens zoeken.’ geeft een doorstroombegeleider aan. Gezien de 

cliënt de vooruitgang moet verantwoorden zorgt dit ervoor dat men incentives krijgt om te blijven 

zoeken naar een woning 

Een tweede werkzaam element is dat de doorstroombegeleider de zoektocht van de cliënt kan 

bij sturen om de kansen op het vinden van een woning te vergroten. Uit gesprekken met de 

cliënten kwamen verschillende invullingen hiervan naar boven. Een oudere cliënt gaf aan dat 

‘de assistent al verschillende keren had aangegeven dat ik moest uitkijken naar een rusthuis.’ 

In een andere case vertelde de cliënt dat ‘ik wil blijven zorgen voor mijn oudere moeder, maar 

de assistent zegt dat ik moet zoeken buiten Antwerpen. Al kan ik dan niet meer voor mijn 

moeder zorgen.’ De doorstroombegeleiders geven aan dat dit de eerste maanden voor 

weerstand zorgt bij de cliënten omdat deze veelal binnen de eigen en bekende omgeving willen 

wonen. Dit staat in contrast met het te beperkte beschikbare woonaanbod voor mensen met 

een laag inkomen. De tijdelijkheid van de opvang beidt echter geen mogelijkheid om rekening 

te houden met regionale voorkeuren. Het is daarom belangrijk dat de doorstroombegeleider 

blijft aangeven dat men breed moet zoeken naar een woonst.  

Deze mechanismes leiden tot een output waarbij de cliënt progressie maakt bij de zoektocht 

naar een nieuwe woonst. Het verbreden van de zoekopties en de blijvende stimulansen zorgen 

ervoor dat de cliënt zich blijft engageren om te zoeken naar een nieuwe woning. 

4. Werken aan de woon- en zoekvaardigheden van de cliënt 

Transitwonen heeft als sub-interventie het versterken van zoekvaardigheden van de cliënt. Bij 

crisiswonen wordt dit uitbesteed aan het CAW. De doorstroombegeleider van crisiswonen kiest 

voor de uitbesteding omdat men hierdoor meer kan inzetten op het stimuleren van het zoeken 

naar een woonst. Voor het aanleren van vaardigheden gebruiken de doorstroombegeleiders 

voornamelijk rollenspelen om specifieke momenten voor te bereiden. Concreet houdt dit in dat 

bij de voorbereiding van een telefoongesprek de doorstroombegeleider vraagt wat de cliënt 

gaat zeggen en hoe. Daarbij coacht deze de cliënt door aan te geven welke elementen men 

best wel vermeldt bij een eerste bezoek en welke zaken beter later in een gesprek aan bod laat 
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komen. Op het gebied van zoekstrategieën leert men de cliënt werken met de verschillende 

immobiliën websites. 

Uit interviews met doorstroombegeleiders kwam naar voren dat deze rollenspelen werken 

omdat men meer zicht krijgt om het niveau van een cliënt. ‘Op zo een moment hoor je de cliënt 

eens bezig en dan wordt het soms duidelijk waarom die niet op bezoek mag komen. Voor die 

cliënten kan dat wel belangrijk zijn om te zeggen doe dat zo of zo.’ De doorstroombeleider haalt 

aan dat voor cliënten met mindere communicatieve vaardigheden het moeilijker kan zijn om 

een huisbaas of een immokantoor op een professionele manier aan te spreken. Deze groep is 

dan extra gebaat bij een rollenspel om het handelente kunnen bijsturen. Hierbij is het ook 

werkzaam dat de doorstroombegeleider erbij is wanneer de cliënt bijvoorbeeld telefoneert. Op 

die manier kan men nog meer nagaan hoe de vaardigheden van de cliënt zijn.  

Een andere reden is dat men uit gaat van de krachten van de cliënten.  De 

doorstroombegeleider vertrekt vanuit wat de cliënt kan en versterkt de cliënt indien nodig. De 

cliënt neemt zoveel mogelijk zelf de regie van de doorstroming in handen. Een 

doorstroombegeleider legt het als volgt uit ‘eerst kijken we of de cliënt zelf weet hoe hij moet 

zoeken en als dat lukt, is de cliënt ook vertrokken in zijn zoektocht.’ Indien bepaalde zoekacties 

te moeilijk zijn, neemt de doorstroombegeleider dit over. In het geval van anderstaligen, 

telefoneert de doorstroombegeleider eerst om een afspraak te maken en kan de cliënt dit 

daarna overnemen. Dit perspectief toont aan dat men voor deze sub-interventie uit de rol van 

huisbaas stapt en de rol van sociaal werker opneemt. Deze rol wordt door de cliënt ervaren als 

minder controlerend en als ondersteunend, waardoor men ook meer initiatief zal tonen als  de 

doorstroombegeleider de rol van sociaal werker opneemt.  

Deze werkzame principes hebben als resultaat dat de cliënt versterkt wordt in zijn woon- en 

zoek vaardigheden waardoor deze vlotter en gerichter kan zoeken naar een nieuwe woonst. 

Daarnaast kan men deze vaardigheden in andere contexten gebruiken, ‘Als je leert om te bellen 

met een huisbaas, is het een kleinere stap om daarna te bellen met een werkgever.’ Door deze 

versterkte vaardigheden kan men zelfstandig zoeken naar een woning. Dit versnelt niet alleen 

de doorstroming maar verlaagt de werkdruk van de doorstroombegeleider omdat de cliënt 

minder begeleiding nodig heeft. Tot slot vertrekt deze interventie vanuit een positief mensbeeld. 

Het krachtgerichte perspectief vertrekt vanuit de kracht van de cliënt die men met minimale 

begeleiding kan zoeken en zelf de regie in handen houdt. Dit mensbeeld wekt ook vertrouwen 

op bij de cliënt die ondersteund wordt waar nodig en zelfvertrouwen opbouwt om te zoeken 

naar een woonst. 
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Fase 3: Doorstromen naar een nieuwe woonst 

Fase drie van de doorstroombegeleiding is het afronden van de begeleiding. Deze fase start 

wanneer de cliënt kan doorstromen naar een andere woning of wanneer de periode van 1 jaar 

voorbij is. Deze fase dient echter anders geïnterpreteerd te worden dan de voorgaande. De 

vorige fases bevatte sub-interventies die plaats vonden tijdens die fase. In fase drie gaat het 

om verschillende scenario’s. Dit houdt in dat een cliënt slechts één van deze scenario’s 

doorloopt. Elk scenario heeft ook een andere set van mechanismes. 

Ondanks de verschillende scenario’s is er wel een overkoepelende doelstelling, namelijk de 

cliënt laten doorstromen naar een nieuwe woning. Dit is ook het einddoel van de 

doorstroombegeleiding. Deze doelstelling is het gevolg van de tijdelijkheid van de opvang.  

1. Doorstromen naar een nieuwe of de oude woning 

De eerste sub-interventie start als de cliënt een nieuwe woonst vindt. Het gaat om het 

ondersteunen van de doorstroming naar een nieuwe woonst. Dit houdt in dat de cliënt een 

nieuwe woonst gevonden heeft, kortom een succesvol traject . Een andere mogelijkheid is dat, 

als een cliënt in een doorstroomwoning terecht is gekomen ten gevolge van een 

onbewoonbaarheid en deze woning is hersteld, de cliënt kan terugkeren naar de oude woonst. 

Eerst vindt er een afrondend gesprek plaats. Hierbij wordt er door beide partijen gereflecteerd 

op de begeleiding. Dit afrondend gesprek werkt omdat de doorstroombegeleider het belang van 

de andere organisaties rond de cliënt benadrukt. De cliënt kan na de afronding geen beroep 

meer doen op de doorstroombegeleider. Daarom geeft de doorstroombegeleider mee bij welke 

organisaties de cliënt terecht kan en voor welke ondersteuning. De doorstroombegeleiders 

vertellen dat ‘het belangrijk is, dat ze weten dat het opgebouwde netwerk er nog steeds is voor 

hen. Dit vermijdt ook dat de cliënt zou terugvallen en ‘terug in ons systeem komt’. Daarnaast 

heeft de reflectie over de begeleiding ook voordelen voor de doorstroombegeleider. Men krijgt 

input over hoe de cliënt de begeleiding ervaren heeft. Hieruit kunnen nog elementen naar boven 

komen die andere cliënten kunnen helpen.  

Een tweede sub-interventie is ondersteuning bij de verhuis. Wanneer de cliënt verhuist naar de 

woning kan die beroep doen op de logistieke ondersteuning van Stad Antwerpen. Voor de cliënt 

is dat het signaal dat de begeleiding is afgerond. Deze logistieke ondersteuning is een 

onderdeel van de begeleiding omdat de cliënten vaak uit kwetsbare milieus komen met een 

minder sterk sociaal netwerk. De ondersteuning kan dan de hulp van het sociaal netwerk 

vervangen. 

Deze werkzame principes hebben als voornaamste output dat de client weet dat hij beroep kan 

doen op het uitgebouwde netwerk. Op die manier kunnen de moeilijkheden die naar boven 

kwamen ook na de doorstroming worden opgevolgd. Daarnaast is het ook belangrijk dat de 

cliënt weet dan hij geen beroep meer kan doen op de doorstroombegeleider. 

2. Het bezettingscontract loopt af 

In het andere scenario slaagt de cliënt er niet in om een nieuwe woonst te vinden binnen het 

jaar. Het bezettingscontract loopt dan af en de cliënt zal de woning moeten verlaten. Daarom 

zal de doorstroombegeleider samen met de cliënt naar de vrederechter gaan om daar tot een 

oplossing te komen.  
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Deze interventie heeft verschillende werkzame elementen. Allereerst heeft dit een 

signaalfunctie naar de cliënt. De doorstroombegeleiders geven aan dat het ‘een wake-up call 

is, want vaak komt er in die laatste weken nog iets uit de bus. Dan hebben ze plots nog een 

familielid waar ze terecht kunnen of ze gaan dan toch zoeken buiten Antwerpen.’ Hiermee wil 

de doorstroombegeleider de cliënt stimuleren om te verbreden in het aantal mogelijke opties. 

Dit wordt dan ook gezien als het laatste middel om de cliënt te stimuleren in de zoektocht naar 

een woonst. Naast een signaalfunctie voor de cliënt, is het ook een signaalfunctie voor partners. 

Deze actie kan ertoe leiden dat andere partijen de woonnood van de cliënt hoger op de agenda 

zetten en als prioriteit gaan zien. Interventies van deze partnerorganisaties kunnen eveneens 

leiden tot veranderingen in de woonmogelijkheden van de cliënt.  

Binnen deze interventie speelt ook de vrederechter een rol. Ten eerste is er de autoriteit van 

een rechterlijke macht werkzaam om de bovenstaande signaalfunctie te versterken. Daarnaast 

is dit ook een neutrale actor die een verdere beslissing neemt. Deze neutraliteit is werkzaam 

omdat de rechter deze situatie als een externe derde kan beoordelen. Dit houdt in dat er met 

een frisse blik naar de case gekeken kan worden en eventuele spanningen tussen de cliënt en 

doorstroombegeleider niet worden meegenomen. Uit de interviews blijkt dat bij dat cliënten 

deze interventie een onrechtvaardigheidsgevoel opwekt. Een cliënt illustreert dit door te 

benadrukken dat hij veel gezocht heeft: ‘Het is moeilijk om met zoveel kinderen een huis te 

zoeken dat we kunnen betalen. We zoeken heel veel, maar we vinden niets. Daarom word ik 

nu gestraft bij een rechter en moet ik uit dit huis.’ Een andere cliënt benadert dit van een heel 

ander perspectief: ‘Nu ben ik meer dan 80 jaar geworden en gaan ze nog met mij naar de 

rechtbank. Ik ben nog goed en gezond, dus ik wil niet naar een woonzorgcentrum en wil mijn 

gehandicapte zoon nog blijven verzorgen. Dan kan ik toch moeilijk nog verhuizen.’ Deze citaten 

van cliënten illustreren spanningen die er kunnen ontstaan wanneer men niet langer in de 

doorstroomwoning kan verblijven. De doorstroombegeleiders nuanceren dit, ‘Ze weten dat dit 

voor één jaar is, tot zolang loopt ons mandaat. Leuk nieuws is dat niet, maar door naar een de 

vrederechter te gaan is er ook meer mogelijk.’ 

‘Door de beslissing door te schuiven naar een neutraal iemand, is dat ook helemaal 
anders. Die kent de cliënt niet, die kent ons niet, maar die kan wel bemiddelen. Zeker 
omdat zo iemand kan meedenken en zoeken naar oplossingen.’ 
(Doorstroombegeleider transitwonen) 

Bovenstaand citaat benadrukt nogmaals het nut van de neutrale houding van de rechter, maar 

vult ook aan met de oplossingsgerichte houding waarmee men naar de vrederechter gaat. De 

doorstroombegeleiders vertrekken vanuit een oplossingsgerichte visie. ‘Die mensen hun 

contract loopt af, daar kunnen we weinig aan doen.’ Op de oorzaak van de woonnood hebben 

de doorstroombegeleiders geen vat, maar ze zullen zoeken naar mogelijkheden voor de cliënt. 

De rechter kan deze aanbieden door middel van een verzoeningsprocedure. Dan komt er een 

verlenging van twee maanden, waarbij de cliënt nog in de woning kan blijven. Dit is de meest 

gebruikte uitkomst bij de vrederechter omdat dit mogelijkheden geeft aan de cliënt om verder 

te zoeken naar een woning. Op deze manier komt er een uitstel, maar voorkomt men ook dat 

de procedure langer blijft duren. Deze procedure op zich biedt al uitstel voor de cliënt, gezien 

men eerst de verzoeningsprocedure moet opstarten en doorlopen, heeft de cliënt extra tijd om 

te zoeken. Hierdoor kan de doorstroombegeleider het verblijf van de cliënt verlengen en de 

zoektocht naar een woonst blijven stimuleren. 
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Een ander werkzaam element is dat het cliënt opgelegd wordt om initiatief te nemen. Door het 

juridisch mandaat van de vrederechter, kan deze voorwaarden stellen aan een verlenging. De 

rechter kan op die manier de cliënt een laatste kans geven om te zoeken naar een nieuwe 

woonst. Deze voorwaarden hebben betrekking op de manier en de regio’s waar de cliënt zoekt. 

Zodoende wordt de cliënt maximaal gestimuleerd om zijn zoektocht uit te breiden.  

De output van deze sub-interventie is onzeker omdat dit case afhankelijk is. In het meest 

succesvolle geval, vindt de cliënt alsnog een nieuwe woonst. Dit kan het gevolg zijn van ‘een 

bewoner die toevallig op een huis botst, maar heel vaak is dat omdat men verder gaat zoeken 

of ook gewoon sneller tevreden is.’ (doorstroombegeleider transitwonen) Een andere output is 

dat de cliënt zoekt naar opvang in het eigen netwerk. Dit is een optie die de 

doorstromingbegeleiders uitzoeken tijdens het verblijf in doorstroomwoning, ‘al kan de druk van 

een vrederechter soms familieleden overtuigen om toch te helpen.’  

De andere outputs vinden plaats wanneer men geen nieuwe woonst heeft gevonden, maar een 

procedure bij de vrederechter heeft doorlopen. De eerste mogelijke output is dat er een 

verzoeningsprocedure wordt opgestart en de cliënt dus een verlenging krijgt. De 

doorstroombegeleiders streven steeds naar deze oplossing bij de vrederechter. ‘Een 

verzoening geeft iedereen te tijd om naar nieuwe oplossingen te zoeken. Dit is ook de eerlijkste 

oplossing voor hen als voor ons.’ (doorstroombegeleiding transitwonen). Indien de vrederechter 

van mening is dat de cliënt onvoldoende gezocht geeft, kan hij aan deze verzoening de 

voorwaarde verbinden dat de cliënt zijn zoekactie moet uitbreiden. Bij crisiswonen gaan de 

doorstroombegeleiders minder naar verzoening, maar kiezen ze ervoor om de cliënt verder te 

laten wonen zonder bezettingscontract. Dit houdt in dat het contract is stopgezet en er ook geen 

bezetting ter bede wordt betaald, maar dat de cliënt wel in de woning mag blijven wonen. In 

deze output zal de doorstroombegeleider er ook voor kiezen om de begeleiding verder te zetten. 

Bij de laatste output zijn bovenstaande opties uitgeput en verwijst men de cliënt door naar het 

OCMW. Hier wordt deze dan opgenomen in het circuit van dak- en thuislozenopvang. 
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Uitdagingen Begeleid en Beschermd wonen 

Naast de verschillende werkzame principes die naar voor komen in de doorstroombegeleiding 

van Beschermd en Begeleid Wonen zijn er ook enkele uitdagingen naar boven gekomen die de 

begeleiding moeilijker maken.  Deze uitdagingen worden verdeeld in drie niveaus: uitdagingen 

op niveau van de cliënt, uitdagingen op het niveau van de organisatie en tot slot uitdagingen op 

niveau van de omgeving.  

1. Uitdagingen op het niveau van de cliënt 

Op het niveau van de cliënt zijn er verschillende uitdagingen die doorstroming naar een nieuwe 

duurzame woonst eenvoudiger maken of net niet.  Ten eerste speelt de grootte van een gezin 

een rol. Voor grotere gezinnen is het moeilijker om een geschikte woning te vinden op de 

woonmarkt. ‘De huur voor een grotere gezinswoning is vaak te groot voor onze cliënten’ 

(doorstroombegeleider A). Om met deze uitdagingen om te gaan hanteren de 

doorstroombegeleiders verschillende strategieën zoals ‘nagaan of er oudere kinderen bij zijn 

die eventueel alleen kunnen wonen.’ (doorstroombegeleider B) Ondanks verschillende 

strategieën geeft doorstroombegeleider aan dat ‘de cliënten die hier een jaar zitten vaker onze 

grotere gezinnen zijn.’  

Een tweede uitdaging op het niveau van de cliënt zijn de vaardigheden die noodzakelijk zijn 

voor te kunnen zoeken naar een woonst. ‘Taal een rol bij het vinden van een woonst. Bij 

sommige gezinnen die de taal minder machtig zijn, zijn er natuurlijk moeilijkheden om te bellen 

naar een huisbaas.’ (doorstroombegeleider B) De cliënten voelen dit zelf ook aan: ‘ik spreek 

niet zo goed Nederlands en dan durf ik niet goed bellen omdat ik bang ben dat ze me niet 

verstaan.’  ‘Voor die cliënten duurt dat natuurlijk iets langer voordat we echt kunnen werken om 

die woonvaardigheden.’ (doorstroombegeleider A)  

 

2. Uitdagingen op het niveau van de organisatie 

De uitdagingen op het niveau van de organisatie zijn uitdagingen die het gevolg zijn van hoe 

de organisatie gestructureerd is. De eerste uitdaging is de maximale termijn van één jaar. De 

organisaties kunnen een bezettingscontract van vier maand maximaal drie maal verlengen. 

Daarna dient men een (verzoenings-)procedure te starten bij de vrederechter. ‘Ondanks de 

voordelen van verzoening, is het voor sommige wel een te korte termijn.’ 

(Doorstroombegeleider C) ‘Je wilt die cliënten eerst wat tot rust laten komen, maar tegelijk ook 

snel beginnen omdat je maar een jaar hebt’ (Doorstroombegeleider B). Verschillende cliënten 

geven aan dat ze een onrechtvaardigheidsgevoel ervaren wanneer men ‘hard gezocht heeft en 

verschillende huizen heeft bekeken, maar niets heeft gevonden.’ Dit ondanks 

doorstroombegeleiders heel duidelijk aangeven ‘dat men op deze manier zoekt naar 

oplossingen die zonder vrederechter niet mogelijk zijn.’ Daarnaast blijk het door deze beperking 

ook moeilijker om op maat werken. 

Uitdagingen op niveau van de cliënt: 

• Grotere gezinnen stromen moeilijk door 

• Vaardigheden van cliënten bemoeilijken de doorstroming 
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3. Uitdagingen op het niveau van de omgeving 

Een uitdaging op het niveau van de omgeving zijn uitdagingen waar de organisatie mee moet 

omgaan, waar zij zelf weinig of geen controle over hebben. Deze eerste uitdaging uit de 

omgeving is omgaan met de huizenmarkt. Gezien de centrale doelstelling is om cliënten op te 

vangen en te laten doorstromen naar een duurzame woonst, is de woonmarkt een belangrijke 

factor in functie van de uitkomst. Het diensthoofd geeft aan dat ‘de nood voor betaalbare 

gezinswoningen op de woonmarkt zo groot is dat we op voorhand al weten dat het voor 

sommigen moeilijk wordt om door te stromen.’ Ook doorstroombegeleiders geven aan dat ‘de 

zoekradius voor onze gezinnen steeds groter wordt. Ondertussen zoeken sommige gezinnen 

al tot in Limburg om een woonst te vinden.’ Het uitbreiden van deze zoekradius is echt niet altijd 

even eenvoudig omdat dit leidt tot weerstand bij de cliënten. ‘Ik moet binnen de stad kunnen 

blijven, mijn moeder woont hier en ik moet daarvoor kunnen zorgen. Daarbij heb ik ook altijd in 

de stad gewoond.’ (cliënt C) 

Een tweede externe factor uit de omgeving is de controle over de instroom. Beschermd en 

Begeleid wonen heeft relatief weinig controle over instroom van cliënten. Voor crisiswonen is 

de instroom afhankelijk van plotse gebeurtenissen die extern zijn aan het individu waarbij deze 

acuut dakloos wordt. Dit gaat om brand, stromen, waterschade, ontploffingen,… De 

doorstroombegeleiders hebben geen controle over deze plotse gebeurtenissen en dus ook 

geen controle over de instroom. ’Onze werkdag is soms moeilijk te voorspellen. Als we horen 

dat er iets gebeurd is moeten we direct schakelen.’ (doorstroombegeleider B) Niet alleen dient 

men snel te schakelen indien er iets gebeurt ook de aard van de instroom is onduidelijk. ‘ Een 

geval van stormschade, dat kan eigenlijk  iedereen zijn. Soms is dat een groot gezin en dan 

weten we dat de begeleiding en de doorstroming moeilijker wordt dan wanneer het gaat om 

een gewoon een koppel waar men werkt.’  (doorstroombegeleider C) Dit vraagt e de nodige 

flexibiliteit van de doorstroombegeleiders. 

 

 

  

Uitdagingen op niveau van de organisatie: 

• Maximale termijn van 1 jaar 

• Beperkte personeelsgrote 

Uitdagingen op niveau van de omgeving: 

• Het aanbod op de huizenmarkt is te beperkend  

• Weinig controle op de instroom 
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Programmatheorie Begeleid en Beschermd wonen 
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5.4 Wonen met kansen 

Wonen met Kansen als ontplooiende interventie 

Wonen met Kansen heeft als innovatief woonproject impact op verschillende vlakken. Het 

eerste aspect is de impact in de vorm van politiserend werken. Zo willen de designers een 

impact op het lokale woonbeleid. Wonen met Kansen hanteert een strategie waarbij men met 

huisvestingsmaatschappijen onderhandelt om de woningen die leegstaan omdat ze verbouwd 

moeten worden, beschikbaar te stellen tegen een lagere huurprijs. Wonen met Kansen zal deze 

woningen beperkt renoveren. Dit zijn eerder kleine klusjes om de woning woonklaar te maken 

(samenlevingsopbouw, 2020). Wanneer deze woning in orde is  om in te wonen, plaatst de 

opbouwwerker twee jongeren in een woning. Het co-housen zorgt ervoor dat men met een 

beperkte huurprijs daar kan wonen. De jongeren betalen deze huurprijs met de uitkering die 

men krijgt. De huurprijs die de jongeren betalen dekt de kosten aan de 

huisvestingsmaatschappij, alsook de kosten van de renovatie in de woonst. Hierdoor heeft men 

een zelf-bedruipend woonmodel. Dit draagt bij tot het voorkomen van langdurige leegstand in 

Antwerpen. Het specifieke aan dit woonproject is de combinatie tussen het aanpakken van 

leegstand en begeleiding van kwetsbare groepen. Zodoende wilt Wonen met Kansen zich ook 

onderscheiden van de andere organisaties die aan leegstandsbeheer doen. 

Dit woonmodel wilt men promoten bij de Vlaamse overheid als alternatief woonmodel. Wonen 

met Kansen hanteert verschillende strategieën om impact te verwezenlijken op het woonbeleid. 

Als eerste door de aanwezigheid in de Vlaamse Woonraad (later stakeholdersoverleg). Men 

zetelt daar onder de noemer van Samenlevingsopbouw. Het diensthoofd geeft aan dat het ‘de 

doelstelling is om van leegstandsbeheer in combinatie met begeleiding de norm te maken’. Dit 

staat in contrast met commerciële leegstandsbeheer, die geen sociale doelstelling heeft. Men 

maakt gebruikt van de Vlaamse Woonraad om dit te laten opnemen in de Vlaamse Wooncode. 

Men verwezenlijkt niet allen politieke impact op het Vlaamse beleid, maar ook op lokaal niveau. 

Het woonmodel van Wonen met Kansen is gebaseerd op twee jongeren die co-housen. Door 

het beperkte wettelijke kader rond co-housing dienen de lokale overheid betrokken te worden 

bij dit project. Omdat in een strikte interpretatie co-housing beschouwd wordt als feitelijk 

samenwonen, worden de inkomsten van de jongeren cumulatief bekeken. Het is dus belangrijk 

dat de lokale overheid hiermee rekening houdt in het beleid.  Het is dus belangrijk dat zij dit 

project ondersteunen en hun beleid ernaar aanpassen. 

Als laatste is er ook de impact op de cliënt. Door de specifieke begeleiding en de interventies 

die de opbouwwerkers ondernemen realiseert men op korte en lange termijn effecten bij een 

cliënt. Dit is het type impact waar dit onderzoek op zal focussen. De reden hiervoor ligt in de 

vraagstelling van het onderzoek. Deze is gericht op het achterhalen van werkzame principes 

die werken voor verschillende doelgroepen en verschillende problematieken. Uit deze 

afbakening mogen echter geen conclusies getrokken worden in mate van belangrijkheid. Dit is 

louter een gevolg van de afbakening in de vraagstelling. 

Fase 1: het intake gesprek 

Een jongere kan deelnemen aan het project na een intake gesprek. Dit gesprek vindt plaats 

met de jongere, de opbouwwerker en de toeleidende partner. Dit houdt in dat de verschillende 

actoren informatie gaan delen om na te gaan of het project geschikt is voor de jongere  en of 

de partner aan de voorwaarde van Wonen met Kansen kan voldoen. Net als bij de vorige case 

omvat dit meer dan louter het eerste gesprek, maar eerder alle inleidende gesprekken 
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voorafgaande aan de begeleiding. Dit leidt tot drie concrete doelstellingen: (1) oordelen of de 

cliënt bij het project past, (2) de cliënt leren kennen en (3) afspraken maken met de partner. 

De eerste doelstelling van het intake gesprek is oordelen of de cliënt bij het project past. Dit 

houdt in dat de opbouwwerkers vooral nagaan of de jongere voldoende zelfredzaam zijn. Om 

het project vlot te laten verlopen moet de jongere in staat zijn om zelfstandig te kunnen wonen 

en samen te wonen met een andere jongere. De opbouwwerker legt uit dat ‘we in het verleden 

te weinig gefilterd hebben op wie we in ons project toelieten. We hebben toen ook 

samenwerkingen moeten stoppen, dus we hebben eruit geleerd en letten erop dat ze 

zelfredzaam zijn.’ Om deze inschatting te maken voert de opbouwwerker een screening uit op 

de verschillende levensdomeinen. Daarnaast peilt de opbouwwerker ook naar de motivatie van 

de jongere om deel te nemen aan het project.  

De tweede doelstelling is de cliënt leren kennen. Dit gaat verder dan de eerste doelstelling. De 

eerste doelstelling is gericht op het maken van een inschatting van de jongere. Terwijl deze 

doelstelling meer gericht is om vertrouwen op te bouwen met de jongere. Dit basisvertrouwen 

tussen de jongere en de opbouwerwerker verlaagt drempels in de verdere begeleiding omdat 

de jongere en de opbouwwerker elkaar beter kennen. Dit doel verwezenlijkt men door een open 

gesprek over de leefwereld van de jongeren. Op die manier kan de opbouwwerker zich vlotter 

inleven in het leven van de jongere en de begeleiding erop afstemmen. 

De laatste doelstelling is om afspraken te maken met de partner. Wonen met Kansen werkt 

samen met een generalistische partner. Deze partner neemt de individuele begeleiding van de 

jongere op zich zodat de woonbegeleider zich kan focussen op het aspect wonen. In het intake 

gesprek worden de verwachtingen op elkaar afgestemd. De opbouwwerker ligt in deze fase 

verder de rol toe die Wonen met Kansen kan spelen bij de cliënt en geeft ook aan dat men van 

de partner verwacht dat men intensieve individuele begeleiding geeft op de verschillende 

levensdomeinen. Dit vermijdt latere misverstanden. 

Deze doelstellingen worden verwezenlijkt door vier sub-interventies (1)   screening op meerdere 

levensdomeinen, (2) een gesprek met de cliënt, (3) een toeleiding via een partner, (4) overleg 

met een partner. 

1. Screening van meerdere levensdomeinen 
De eerste sub-interventie is een screening van meerdere levensdomeinen. Bij het intake 

gesprek of de eerste gesprekken screent de opbouwerker de client en tracht het niveau in 

schatten. In dit geval gebruikt men een methodiek afgeleid van de zelfredzaamheidsmatrix.De 

belangrijkste aanpassing is dat Samenlevingsopbouw ‘de cliënt niet wilt scoren en eerder een 

zicht wilt op deze levensdomeinen dan een vaste conclusie over hoe zelfredzaam deze persoon 

is.’ (opbouwwerker A). Dit instrument is bijgevolg voornamelijk bedoeld als 

begeleidingsinstrument om te reflecteren over de verschillende levensdomeinen van de cliënt. 

De woonbegeleider haalt hiermee eventuele acute problemen naar boven die de begeleiding 

voor de cliënt kunnen bemoeilijken. Zodoende leert de opbouwwerker de cliënt reeds kennen 

en krijgt deze inzicht in de problematieken van de cliënt. 

Deze sub-interventie is in twee instantie werkzaam omdat de cliënt voldoende zelfredzaam 

moet zijn voor het project. ‘Het project vereist dat jongeren zelfstandig kunnen wonen.’ 

(Diensthoofd) Dit houdt in dat men nagaat in welke mate de jongeren deze vaardigheden bezit. 

Hiervoor zijn geen formele criteria, maar ‘we gaan na of er acute verslavingen zijn en of men 
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de basisvaardigheden al reeds heeft geleerd.’ (Opbouwwerker B) In een latere fase gaat men 

verder aan deze vaardigheden werken in het wooncafé, maar men verwacht wel een basis. 

Een derde reden waarom deze interventie werkt is omdat het profiel van de jongeren moet 

passen bij andere jongeren. De jongeren worden aan elkaar gekoppeld om te co-housen. ‘Als 

we die jongeren samen zetten is het belangrijk dat we kijken wie dat zijn. Je kan geen twee 

zwakke profielen samen zetten. Soms is dat wat zoeken om een sterker profiel bij een zwakkere 

te plaatsen.’ (Opbouwwerker B) Het bespreken van de verschillende levensdomeinen kan de 

informatie geven die nodig is om in te schatten of men samen past.  

Het vierde werkzame element is dat men de noden van de jongeren in kaart brengt. Door de 

verschillende levensdomeinen te bespreken kan de jongere aangeven waar deze meer 

ondersteuning nodig heeft. ‘We proberen ons traject wel af te stemmen op de jongeren zodat 

onze wooncafés zinvol zijn. Anders heb je ook veel afhakers.’ (opbouwwerker A) De 

opbouwwerkers proberen dus zo veel mogelijk op maat te werken van de jongeren. Bij het 

overlopen van de levensdomeinen zal er dus rekening gehouden worden met de verschillende 

noden van de jongeren om de begeleiding hierop af te stemmen. 

Vervolgens krijgt de opbouwwerker in dit gesprek ook een overzicht van de verschillende 

diensten waarmee de jongere in contact komt. Over de verschillende levensdomeinen bevraagt 

men welke diensten er reeds actief zijn. ‘Het is belangrijk dat we snel overzicht  krijgen over 

welke organisaties er betrokken zijn. Als we het gevoel hebben dat het ergers stroef loopt, 

weten we wie we moeten contacteren.’ Naast louter het overzicht, is het ook zinvol dat de 

opbouwwerkers weten aan welke domeinen men minder aandacht moet besteden. 

De laatste reden waarom het werkzaam is, is omdat de opbouwwerker en de jongeren hun 

verwachtingen op elkaar afstemmen. ‘We bevragen expliciet wat de jongeren verwachten van 

ons project, het heeft geen zin dat ze starten met een vals beeld. Dat leidt dan toch tot 

spanningen.’ (Opbouwwerker A) Door open te communiceren over elkaars verwachtingen kan 

de opbouwwerker vertrouwen winnen bij de jongere. Ook deze informatie kan de opbouwwerker 

gebruiken om de begeleiding beter af te stemmen op de jongere. 

De output van deze subinterventie is drieledig. Eerst wilt men de jongeren zo goed mogelijk 

leren kennen, zodat men de begeleiding kan afstemmen op maat en tempo van de cliënt. 

Daarnaast wilt men informatie winnen om de jongeren zo goed mogelijk aan elkaar te  matchen. 

Een tweede output is dat de opbouwwerker en de jongeren de verwachtingen op elkaar hebben 

afgestemd. Dit draagt bij tot het vertrouwen met de jongeren. De derde output is dat de 

opbouwwerker bij de jongeren beter kan filteren. Men bevraagt of de jongeren voldoende 

zelfredzaam zijn en er geen acute achterliggende problematieken zijn. Indien ze onvoldoende 

zelfredzaam zijn of acute achterliggende problematieken hebben zal men geneigd zijn om geen 

samenwerking op te starten. 

2. Toeleiding van de partner 

Gezien Wonen met Kansen zich specifieert op het domein wonen, kiest men ervoor om samen 

te werken met een generalistische partner. Deze partner zal de individuele begeleiding van de 

cliënt op zich nemen. Dit is een intensievere begeleiding over de verschillende levensdomeinen 

heen. Deze generalistische partner zal ook in contact staan met de verschillende andere 

diensten rond de cliënt. Tijdens dit intake gesprek is deze partner aanwezig bij het gesprek.  
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Deze toeleiding door een partner is werkzaam omdat deze partner de cliënt reeds kent. 

Aansluitend op de doelstellingen van het de vorige subinterventie is het belangrijk dat de 

opbouwwerker een volledig beeld heeft van de begeleiding. ‘We hebben ongeveer maar een 

jaar, dan is het belangrijk dat we zo een volledig mogelijk beeld hebben. Die partner die heeft 

dat al. Door daarmee samen te werken, win je al wat tijd en kan je meer progressie maken met 

een cliënt.’ (Opbouwwerker B)  

Daarnaast is  de partner aanwezig bij het gesprek. Hierdoor kan er een warme overdracht plaats 

vinden van de cliënt. Doordat ‘de partner aanwezig is op het gesprek, voelt de jongere zich ook 

meer op zijn gemak. Hij staat er dan niet alleen voor. Als er een vraag is waar hij het antwoord 

niet goed op weet kan die ook helpen.’ Het versterkt het vertrouwen en toont aan de jongeren 

dat beide organisaties willen samenwerken en informatie delen. De introductie door de partner 

kan er ook voor zorgen dat de cliënt minder stress ervaart en meer zal vertellen over zichzelf. 

Een derde werkzaam element bij de toeleiding van een partner is dat deze de individuele 

begeleiding op zich neemt. Hierdoor kan de opbouwwerker zich focussen op het levensdomein 

wonen en het aanleren van woon- en zoekvaardigheden. Deze partner zal zich gedragen als 

een generalist, dat houdt in dat deze de verschillende organisaties rond de cliënt informeert, 

als brugfiguur handelt en ook samen met de cliënt zal onderhandelen indien nodig. Concreet 

zal deze partner bijvoorbeeld een caseoverleg organiseren met de jongere en de verschillende 

diensten, om de diensten op elkaar af te stemmen. Daarnaast is deze partner ook het 

aanspreekpunt voor als de opbouwwerkers andere problemen detecteren. Deze samenwerking 

zorgt ervoor dat ‘wij op de hoogte blijven van wat er rond de cliënt gebeurt, maar is voor ons 

ook belangrijk dat we die partner kunnen vertrouwen zodat we ook ons kunnen focussen op 

wonen.’ (opbouwwerker B)  

Deze subinterventie leidt tot twee outputs. In eerste instantie is door de toeleiding de cliënt 

geïntroduceerd bij Wonen met Kansen. Dat houdt in dat de opbouwwerker geïnformeerd wordt 

over de jongere en deze beter leert kennen. De tweede output is dat door de introductie door 

een partner, de jongere meer vertrouwen heeft in de het project Wonen met Kansen. 

3. Overleg met een partner 

De derde subinterventie het intake gesprek is een gesprek met die partner.  Hierin wilt men  de 

doelstellingen en de taakverdeling tussen de opbouwwerker en de  partner overlopen er verder 

vaststellen. 

Dit is in eerste instantie werkzaam omdat men de verwachtingen op elkaar kan afstemmen. De 

opbouwwerker legt in eerste instantie nog eens uit hoe het project juist werkt en welke taken 

ze willen opnemen. ‘Wanneer we uitleggen wat we van hen verwachten, is het belangrijk dat 

we echt nagaan of die partner dat kan realiseren.’ (opbouwwerker C) Het diensthoofd geeft aan 

dat ‘dit project een grote flexibiliteit vraagt van onze partners, niet elke organisatie kan dat 

bieden. Daarom moeten we goed bekijken of die partners zeker hun deel kunnen waarmaken.’ 

Het afstemmen van verwachtingen is niet louter nagaan of de partner zeker de verwachtingen 

kan waarmaken, maar het is ook afstemmen welke taken de opbouwwerkers kunnen opnemen. 

Een tweede werkzame element van dit overleg, is het gezamenlijk opstellen van persoonlijk 

ontwikkelingsplan (POP). Hierbij gaan de drie actoren samen overleggen over de doelstellingen 

van de jongeren. Men gaat in op welke doelen de jongere heeft, wat die wilt bereiken in het 

traject van een jaar. Zodoende kunnen de jongere, de opbouwwerker en de partner ook samen 

bekijken welke stappen daarvoor nodig zijn en hoe men die doelen kan bereiken. ‘Voor de 
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motivatie van de jongere is het belangrijk dat hij betrokken wordt bij zijn traject en daar mee 

richting aan kan geven. Ze zijn meestal wel enthousiast over hun nieuwe woonst, maar je moet 

ze ook motiveren voor de begeleiding. Daarvoor moet je ze betrekken bij de begeleiding.’ 

(Diensthoofd) 

Tot slot is dit werkzaam omdat de partner tijdens gesprek nog extra informatie kan delen met 

en over de cliënt. Door in gesprek te treden met de partner kan  de opbouwerker bevragen hoe 

de andere begeleidingen lopen.  ‘Door zo nog even te praten  over hoe zijn begeleidingen 

verlopen krijg je ook al wat meer inzicht over die jongere. Daarnaast als je met die partner praat, 

leer je die hulpverlener ook kennen en kan je ook makkelijker iets signaleren’.  

In de output van de begeleiding blijkt dat  de opbouwwerker meer inzicht heeft in de situatie van 

de cliënt en deze ook beter heeft leren kennen. De tweede output is dat de partner weet wat er 

verwacht wordt. Dit is belangrijk voor de verdere begeleiding, hierdoor kunnen spanningen in 

de verdere begeleiding vermeden worden. Tot slot geeft het opstellen van POP controle aan 

de cliënt. Deze kan de regie nemen over zijn eigen begeleiding door in gesprek te gaan over 

de doelstellingen en hoe ze te bereiken. 
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Fase 2: Cohousing 

In de tweede fase is men reeds toegelaten voor het project en is men gematcht aan een andere 
jongere om samen te cohousen. Hierbij wordt een woonst gedeeld met twee jongeren. Zij zijn 
ook verantwoordelijk voor de woning in het dagelijks onderhoud en financiering. Deze 
interventie heeft twee doelstellingen: (1) het voorzien van een tijdelijke woonst en (2) het 
versterken van de cliënten. 

De eerste doelstelling van cohousen is het voorzien van een woonst. De jongeren van Wonen 

met Kansen zijn dak -of thuisloos of staan op het randje van dak- en thuisloosheid. ‘Wonen met 

kansen wil het recht op wonen garanderen door een tijdelijke oplossing te bieden’ (diensthoofd). 

Men vertrekt dus vanuit het recht op wonen om deze interventie vorm te geven. Hiermee geeft 

men een tijdelijke, maar directe oplossing voor de acute woonnood. 

De tweede doelstelling is het versterken van de cliënt. ‘Wonen met Kansen is voor verschillende 

jongeren ook een overgang naar zelfstandig wonen. Wij bieden hen de onafhankelijkheid van 

zelfstandig wonen, maar we zijn er wel om hen te ondersteunen en te helpen daarbij.’ 

(opbouwwerker B) Door de kans te bieden om zelfstandig te wonen, kunnen de jongeren de 

woonvaardigheden leren. Men gaat uit van de krachten van de cliënt om een verandering in het 

leven te realiseren. De doelstelling is dat de cliënt na de begeleiding het nodige vertrouwen, de 

nodige vaardigheden en het netwerk heeft zelfstandig te wonen. 

1. Voorzien van een woonst  

De eerste subinterventie van het cohousen is dat de opbouwwerker een woonst voorziet. Dit 

gebeurt in samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappijen. Wonen met Kansen 

renoveert leegstaande woningen tot ze woonklaar zijn om deze dan ter beschikking te stellen 

voor de jongeren. Zowel de jongeren als de sociale verhuurkantoren betalen hiervoor een huur. 

Door deze samenwerking kunnen de opbouwwerkers woningen ter beschikking stellen voor 

jongeren. 

Deze interventie werkt omdat men een stressor van de cliënt wegneemt. De doelgroep van 

Wonen met Kansen zijn jongeren met een dreigende dakloosheid. ‘De jongeren die hier 

binnenkomen, komen uit een grote onzekerheid op het vlak van wonen. Wij kunnen voor een 

jaar die onzekerheid wegnemen.’ (opbouwwerker C) Deze subinterventie kan een directe 

oplossing bieden aan de woonnood van de jongeren.  

‘Ik wist niet waar ik terecht kon voordat ik hier woonde. Dan kan je zo niet studeren of 

iets plannen want je weet niet wat er gaat komen. Nu moet ik me daar geen zorgen 

over maken, ik kan hier terecht en dan kan ik terug wat meer zoeken naar werk.’ 

(jongere C) 

Uit bovenstaande quote kunnen we afleiden dat de cliënt rust ervaart door de stabiele 

woonsituatie. Deze rust is een werkzaam element van de begeleiding omdat het ervoor zorgt 

dat de jongere kan recupereren na een periode van onzekerheid en stress. Door deze rust kan 

de jongere vooruitgang boeken op andere levensdomeinen. ‘We zien vaak bij onze jongeren 

dat er door die woonnood, heel veel aandacht naar dat woonaspect is gegaan en minder naar 

andere levensdomeinen die dan blijven liggen en zich opstapelen.’ (opbouwwerker A). Deze 

rust biedt zoals in bovenstaand citaat ook de mogelijkheid om te werken aan andere 

levensdomeinen en daar vooruitgang te boeken. 
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Deze werkzame elementen leidden ertoe dat de client in eerste instantie tot rust kwam gezien 

de acute woonnood is aangepakt. Door deze concrete hulp en ‘het signaal dat je te vertrouwen 

bent, geef je het signaal dat de cliënt je kan vertrouwen’ (opbouwwerker A). Deze subinterventie 

draagt dus bij tot het vertrouwen van de jongere in de opbouwwerker. Daarnaast geeft deze 

eigen woonst ook de mogelijkheid voor de jongere om zelfstandig te wonen. 

 

2. Wonen betaalbaar maken 

De jongeren van Wonen met Kansen zijn voornamelijk studenten of mensen die naar werk 

zoeken. Dit maakt het moeilijk om een betaalbare woonst te vinden voor de jongeren. Om 

hieraan tegemoet te komen heeft Wonen met Kansen een model ontwikkeld, waarbij men 

gebruik maakt van sociaal leegstandsbeheer. Men onderhandelt met het sociaal 

verhuurkantoor om tegen een voordelige huur een leegstaande woonst te huren. Eerst 

renoveren ze die woonst tot deze woonklaar is en dan kunnen de jongeren daar per twee gaan 

wonen. De kosten voor de renovatie en de huur aan het sociaal woonkantoor worden gedragen 

door de jongeren. Men vraagt een beperkt bedrag van het leefloon van de jongeren als huur. 

Deze beperkte bijdragen zorgen ervoor dat het project bij een voldoende grote schaal resulteert 

in een financiële nul-operatie. Daarom is de eerste subinterventie het betaalbaar maken van de 

woonst. 

Deze subinterventie werkt omdat de jongere leert via een laagdrempelige manier met geld om 

te gaan. Er wordt verwacht van de jongere dat deze elke maand zelf de huur betaalt. Hierdoor 

krijgt de jongere zelf zicht op de inkomsten en de uitgaven. ‘We geven jongeren bewust die 

verantwoordelijkheden zodat ze voor later ook weten dat ze altijd voldoende geld opzij moeten 

houden voor de huur te betalen.’ (opbouwwerker C) In dit systeem gaat men dus uit van de 

kracht van de jongeren om tot een zelfstandig financieel beheer te komen. ‘Het is belangrijk dat 

men op tijd betaalt, maar we volgen dat goed op. Als er wanbetalers zijn, gaan we in dialoog 

met de jongere en kijken waarom die niet betaalt. Zo kunnen we op tijd bijsturen.’ 

(opbouwwerker C) De jongeren worden dus opgevolgd en bijgestuurd rond financieel beheer 

en het betalen van de huur. 

Daarnaast zijn deze interventies ook werkzaam omdat men door de beperkte huur en de 

inkomsten uit een leefloon ook een bedrag kan sparen. Op het moment dat men doorstroomt 

naar een duurzame woonst heeft de jongere ‘een mini startvermogen nodig voor de inrichting 

van de nieuwe woonst’ (diensthoofd). Deze financiële buffer kan er ook voor zorgen dat er 

nieuwe opties mogelijk zijn op de huurmarkt. Dat de jongere de mogelijkheden hebben de 

huurwaarborg, de eerste huur en administratieve kosten te betalen. ‘In de wooncafés wordt er 

aangeleerd hoe men kan sparen en ervoor zorgen dat men inzicht krijgt in de uitgaven die men 

maakt.’ (Draaiboek 2020) 

Dit leidt tot een dubbele output, enerzijds is een output op het niveau van het systeem. Dit wordt 

door de beperkte huur zelf-bedruipend waardoor het zichzelf in stand kan houden. Daarnaast 

heeft de cliënt ook de mogelijkheid om een jaar lang te sparen voor een beperkt vermogen. De 

derde output is dat de cliënt versterkt is in zijn financiële vaardigheden.  

 

3. Elkaar versterken 
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De volgende subinterventie zijn de cliënten die elkaar versterken door samen te wonen. De 

cliënten worden samen geplaatst waardoor men door het intensieve contact elkaar kan 

begeleiden in het project en versterken. 

Deze subinterventie is werkzaam omdat de jongeren steun vinden bij elkaar. De jongeren zitten 

in een soortgelijke situatie waardoor men ervaringen kan delen en zich ook herkent in elkaars 

verhaal. De jongeren krijgen het gevoel ’dat ze er samen door gaan’ (opbouwwerker B). 

‘Sommigen zeggen dat het samenwonen enkel is om het wonen betaalbaar te houden, maar je 

ziet het wel dat die trajecten door die klik vlotter gaan’ (opbouwwerker B).  Ze versterken elkaar 

‘door tips te geven over het zoeken naar appartementen, maar ook gewoon door te luisteren 

als het wat moeilijker gaat (opbouwwerker C). ‘Je merkt ook dat ze vaak meer tegen elkaar 

vertellen, dan tegen ons. Want zij weten echt wat dat is.’ (opbouwwerker C) Het versterkende 

effect uit zich op verschillende vlakken. Aspecten die men minder kan bereiken met 

professionals.  

Een tweede werkzaamprincipe is het oefenen van sociale vaardigheden. Het cohousen biedt 

de mogelijkheid om een oefenterrein te voorzien voor sociale interacties en het samenwonen 

met iemand anders. ‘Voor verschillende jongeren is dat iets nieuw om zelfstandig te wonen met 

een huisgenoot die ze niet kennen. Dat vraagt verschillende afspraken en ook communicatie 

over wie doet wat.’ (diensthoofd) De jongeren worden bij het maken van deze afspraken 

begeleid door de opbouwwerkers. Men voorzien een lijst met afspraken om dit te structureren, 

om de jongeren hierin te ondersteunen. Dit geeft voor verschillende jongeren ook extra sociale 

vaardigheden mee. 

Het laatste werkzame element sluit hierop aan, namelijk het leren omgaan met conflicten. Zoals 

eerder werd aangegeven wordt er bij het cohousen ingezet op het maken van afspraken tussen 

de jongeren en hen hierin te ondersteunen. ‘Uiteindelijk is het altijd afwachten of het werkt of 

niet, je kan dat wel aanvoelen, maar je weet dat niet zeker.’ (opbouwwerker A) Voor deze 

conflicten kunnen verschillende oorzaken zijn, ‘bepaalde afspraken niet nakomen is de meest 

voorkomende’, maar ook ‘een persoonlijke klik tussen twee personen kan genoeg zijn’. In het 

geval van een conflict of spanningen komt de opbouwwerker bemiddelen tussen beiden. Men 

zal ook vaak op huisbezoek komen om te spanningen tijdig te detecteren.  

De output die hieruit volgt is dubbel. Enerzijds vertrouwen de jongeren elkaar en kunnen ze 

elkaar ook versterken. De band kan een katalysator betekenen om de begeleiding vlotter te 

laten verlopen. ‘Jongere met een betere band kijken ook vaker positiever naar onze begeleiding 

en het project.’ (Opbouwwerker C) 

4. Professional is ook huisbaas 

Een ander werkzaam element van cohousing is ook gericht op het versterken van de cliënt, 

namelijk  het gegeven dat de opbouwwerker ook huisbaas is. Dat maakt dat de professional de 

dubbele rol heeft tussen enerzijds begeleider/sociaal werken en anderzijds de rol als huisbaas. 

De opbouwwerker zoekt de balans tussen beiden om een goede relatie met de jongere te 

onderhouden. 

Deze subinterventie is werkzaam omdat de jongere leert omgaan met een huisbaas. Hierbij 

heeft de opbouwwerker een balans tussen ‘streng toezien dat er geen achterstallige huur is’ en 

‘flexibel zijn voor de jongere’ (opbouwwerker A). De opbouwwerker zal door middel van 

huisbezoeken steeds nagaan hoe de jongere woont om te kunnen anticiperen op mogelijke 

problemen in de toekomst en deze elementen mee te nemen in de begeleiding van de jongere. 
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Daarnaast is het ook werkzaam omdat de jongere kan oefenen met de huisbaas. ‘Het is voor 

de jongere laagdrempeliger om vragen te stellen of dingen aan te kaarten. Hij kent ons al.’ 

(opbouwwerker B) Door deze methodiek kan de jongere, wanneer die doorstroomt, een meer 

duurzame relatie opbouwen met de huisbaas. 

Tot slot is deze interventie ook werkzaam omdat de professional ook informeel de cliënt kent. 

De jongere zitten samen met de opbouwwerker in de wooncafés waar men in een meer 

informele sfeer samenkomt. Dit is een meerwaarde omdat ‘de informele contacten de drempels 

verlagen.’ Ook andere elementen uit de leefwereld van de jongere worden daar besproken 

zodat de opbouwwerken de begeleiding nog meer kan afstemmen op de maat van de jongere.  

De output van deze subinterventie houdt in dat de drempels ten aanzien van de professional 

verlaagd worden en de cliënt versterkt is in zijn vaardigheden. Deze drempels wegwerken 

zorgen voor een vlotter verloop van de begeleiding. Het versterkende effect draagt bij tot een 

duurzame woonst bij doorstroming. 
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Fase 3: Samenwerking partner 

1. Casusoverleg met partner 

De eerste subinterventie is het casusverleg met de partner. De generalistische partner 

organiseert op regelmatige tijdstippen een casusoverleg waar de opbouwwerker op aansluit. 

Hierbij worden de verschillende hulpverleners van de jongeren samengebracht onder leiding 

van de generalistische partner en de cliënt.  

Deze subinterventie is voor de opbouw werkzaam omdat op dit casusoverleg de vooruitgang 

van de cliënt wordt besproken en de verschillende partner informatie delen. ‘Eigenlijk zijn wij 

vooral bezig met het aspect wonen, maar van die andere begeleidingen weten wij minder’ 

(opbouwwerker A). Het biedt dus inzicht in de progressie die de cliënt op andere 

levensdomeinen maakt, maar ook eventuele moeilijkere punten waarop men dan op kan 

inspelen. Dit delen van informatie is nodig omdat ‘wij daardoor de begeleiding ook beter kunnen 

afstemmen. Soms hoor je dan dat de cliënt het moeilijk heeft op financieel gebied en dan 

houden we daar rekening mee. Anders mis je die dingen.’ (Diensthoofd)  

Het tweede werkzaam element van het casusoverleg is het delen van signalen. ‘Door 

verschillende organisaties samen te brengen kan je ook bezorgdheden delen en in perspectief 

plaatsen.’ (opbouwwerker B) Men geeft dus aan dat men de input van andere diensten gebruikt 

om de situatie van de jongere beter in te schatten. ‘Als we horen op casusoverleg dat die 

jongere dat financieel moeilijk heeft kan dat voor ons ook belangrijk zijn om te begrijpen waarom 

die soms later zijn huur betaalt. (opbouwwerker C)’  De opbouwwerker kan hierdoor het traject 

beter afstemmen op de jongere.  

Het laatste werkzaam principe is de rol van opbouwwerker als conflictbemiddelaar. De 

opbouwwerkers geven aan dat ze proberen om de cliënt zo veel mogelijk te verdedigen op een 

casusoverleg. ‘Het gebeurt soms dat in andere organisaties iets niet in orde is of moeilijk 

verloopt. Dan kan je op zo een casusoverleg eens op tafel kloppen.’ (opbouwwerker B) Hiermee 

geven ze aan dat er soms bepaalde zaken in gang komen die misschien anders niet zouden 

gebeuren of waar de jongere soms nog langer op zou moeten wachten. ‘Soms moet je eens 

achter hun veren zitten en doorspreken op een overleg. Dat ze zien dat er organisaties achter 

zitten.’   

De output die hieruit volgt is als eerste het verwerven van inzicht in de situatie van de jongere. 

Door het overleg met andere partners die zich focussen op andere levensdomeinen krijgt de 

opbouwwerker meer zicht op de andere levensdomeinen. Deze output zorgt ervoor dat de 

opbouwerker het traject meer kan afstemmen op maat van de cliënt. Ten tweede heeft de 

opbouwwerker een overzicht van welke actoren er betrokken zijn rond de jongere. Hierdoor 

weet de opbouwwerker op welke levensdomeinen er organisaties actief zijn en welke 

doelstellingen zij hebben. 

2. Individuele begeleiding door de partner 

De eerste subinterventie is het casusverleg met de partner. De generalistische partner 

organiseert op regelmatige tijdstippen een casusoverleg waar de opbouwwerker op aansluit. 

Hierbij worden de verschillende hulpverleners van de jongeren samengebracht onder leiding 

van de generalistische partner en de cliënt.  

Deze subinterventie is voor de opbouw werkzaam omdat op dit casusoverleg de vooruitgang 

van de cliënt wordt besproken en de verschillende partner informatie delen. ‘Eigenlijk zijn wij 
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vooral bezig met het aspect wonen, maar van die andere begeleidingen weten wij minder’ 

(opbouwwerker A). Het biedt dus inzicht in de progressie die de cliënt op andere 

levensdomeinen maakt, maar ook eventuele moeilijkere punten waarop men dan op kan 

inspelen. Dit delen van informatie is nodig omdat ‘wij daardoor de begeleiding ook beter kunnen 

afstemmen. Soms hoor je dan dat de cliënt het moeilijk heeft op financieel gebied en dan 

houden we daar rekening mee. Anders mis je die dingen.’ (Diensthoofd)  

Het tweede werkzaam element van het casusoverleg is het delen van signalen. ‘Door 

verschillende organisaties samen te brengen kan je ook bezorgdheden delen en in perspectief 

plaatsen.’ (opbouwwerker B) Men geeft dus aan dat men de input van andere diensten gebruikt 

om de situatie van de jongere beter in te schatten. ‘Als we horen op casusoverleg dat die 

jongere dat financieel moeilijk heeft kan dat voor ons ook belangrijk zijn om te begrijpen waarom 

die soms later zijn huur betaalt. (opbouwwerker C)’  De opbouwwerker kan hierdoor het traject 

beter afstemmen op de jongere.  

Het laatste werkzaam principe is de rol van opbouwwerker als conflictbemiddelaar. De 

opbouwwerkers geven aan dat ze proberen om de cliënt zo veel mogelijk te verdedigen op een 

casusoverleg. ‘Het gebeurt soms dat in andere organisaties iets niet in orde is of moeilijk 

verloopt. Dan kan je op zo een casusoverleg eens op tafel kloppen.’ (opbouwwerker B) Hiermee 

geven ze aan dat er soms bepaalde zaken in gang komen die misschien anders niet zouden 

gebeuren of waar de jongere soms nog langer op zou moeten wachten. ‘Soms moet je eens 

achter hun veren zitten en doorspreken op een overleg. Dat ze zien dat er organisaties achter 

zitten.’   

De output die hieruit volgt is als eerste het verwerven van inzicht in de situatie van de jongere. 

Door het overleg met andere partners die zich focussen op andere levensdomeinen krijgt de 

opbouwwerker meer zicht op de andere levensdomeinen. Deze output zorgt ervoor dat de 

opbouwerker het traject meer kan afstemmen op maat van de cliënt. Ten tweede heeft de 

opbouwwerker een overzicht van welke actoren er betrokken zijn rond de jongere. Hierdoor 

weet de opbouwwerker op welke levensdomeinen er organisaties actief zijn en welke 

doelstellingen zij hebben. 
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Uitdagingen Wonen met Kansen 

Naast de verschillende werkzame principes die voorkomen in de doorstroombegeleiding van 

Wonen met Kansen zijn er ook enkele uitdagingen naar boven gekomen die de begeleiding 

moeilijker maken.  Deze uitdagingen worden verdeeld in drie niveaus: uitdagingen op niveau 

van de jongeren, uitdagingen op het niveau van de organisatie en tot slot uitdagingen op niveau 

van de organisatie. 

1. Uitdagingen op het niveau van de jongeren 

Uit het onderzoek komen drie uitdagingen naar boven op het niveau van de jongeren. Dit zijn 

uitdagingen waarbij bepaalde eigenschappen of houdingen van jongeren de begeleiding 

moeilijker of makkelijker maken. Vooreerst speelt het niveau van de jongeren een rol. ‘We 

hebben reeds begeleidingen moeten stopzetten omdat een van onze jongeren moeite had met 

zelfstandig wonen.’ (opbouwwerker B) Het diensthoofd vult hierop aan dat ‘we in het verleden 

te soepel zijn geweest met het toelaten van jongeren.’ Er zijn geen vaste criteria voor een 

toelating, maar men geeft aan dat de cliënt in eerste instantie ‘zijn plan moet kunnen trekken.’ 

Een tweede uitdaging is hieraan gekoppeld en dat is het opsporen van acute problemen van 

de cliënt. ‘Bij een duidelijke verslavingsproblematiek of bij een zware psychologische 

achtergrond is cohousing veel moeilijker. Dan creëer je spanningen en het risico dat ze elkaar 

daarin mee trekken.’ Daarom is het belangrijk om bij de screening reeds een zicht te krijgen op 

deze problematieken. Al geven opbouwwerkers aan dat ‘de jongeren vaak zeer goed zijn om 

dit in het eerste gesprek te verbergen.’  Dit bemoeilijkt de intake en het filteren van de jongeren. 

Tot slot spelen ook de sociale vaardigheden van de jongeren een rol. Bij het cohousen wordt 

er verwacht dat twee jongeren voor een jaar samenwonen. De opbouwwerkers moeten hierdoor 

vaak ‘bemiddelen tussen de jongeren als er spanningen of ruzies zijn’. In het draaiboek (2020) 

van Wonen met Kansen waarschuwt men dat men aandachtig moet zijn voor mogelijke 

mismatchen omdat dit een potentieel risico vormt voor wat anders misschien een succesvol 

traject kan zijn.  

 

 
 
2. Uitdagingen op niveau van de organisatie 

Uitdagingen op het niveau van de organisatie dienen gezien te worden als een elementen die 

eigen zijn aan de organisatie en daardoor doorstroming makkelijker of moeilijker maken. Ten 

eerste is er een uitdaging met betrekking tot de samenwerking met een generalistische partner. 

Uit eerdere alinea’s bleek dat dit een werkzame interventie is om samenwerking te garanderen. 

Echter geeft het diensthoofd aan dat ‘verschillende samenwerkingen moeten worden 

herbekeken omdat niet elke partner de flexibiliteit kan bieden die het project verwacht.’ Daarom 

is het belangrijk dat men verder aflijnt welke partners passen bij het project van Wonen met 

Kansen. Een tweede uitdaging met betrekking tot de partners is de hoeveelheid generalistische 

partners die men heeft. ‘Er zijn vele partners die zich aanbieden en ook jongeren hebben die in 

ons project zouden passen’. Door de hoeveelheid partners en de beperkte capaciteit kan men 

Uitdagingen op niveau van de cliënt: 

• Zwakkere profielen hebben meer moeite met zelfstandig wonen 

• Achterliggende problematieken van de cliënt maken zelfstandig wonen moeilijker 

• Cliënten moeten matchen met hun partner om te cohousen 
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niet alle jongeren van de partners opvangen. Een heroverweging van partner is tevens een 

opportuniteit om de doelgroep te verfijnen. 

Daarnaast is er een derde uitdaging in verband met een afhankelijkheid tegenover de sociale 

verhuurkantoren. ‘Ons project neemt ook het probleem leegstand aan, door leegstandsbeheer 

te koppelen aan een sociale doelstelling.’ Het aanbod aan woningen is gekoppeld aan de 

afspraak die men heeft met de sociale verhuurkantoren, wat ertoe leidt dat men concurreert 

met het commercieel leegstandsbeheer.  

 

3. Uitdagingen op niveau van de omgeving 

Tot slot zijn er ook uitdagingen op het niveau van de omgeving. Dit zijn uitdagingen extern aan 

de organisatie. De eerste uitdaging is de omgang met het lokaal bestuur. Wonen met Kansen 

heeft projecten in verschillende regio’s en afhankelijk van de regio kan het lokaal beleid 

faciliterend of beperkend werken. Vooral het beleid rond cohousing speelt hierin een rol. 

‘Bewoners die een leefloon nodig hebben die lokale besturen nodig. We spelen door die 

bezetting en cohousing wel in de grijze zone over wat voor leefloon dit is, leefloon alleenstaande 

of niet?’ (Opbouwwerker A) Hiervoor dient men in dialoog te gaan met de desbetreffende 

overheid. 

Daarnaast speelt ook de buurt een rol bij de begeleiding. De opbouwwerkers geven aan dat dit 

een fragile situatie is gezien ‘die jongeren komen wonen in woningen waar net mensen zijn 

uitgezet omdat ze gerenoveerd moeten worden. Sommige mensen woonden daar al 30 jaar. 

Ja, dan kijkt die wijk raar als daar plots jongeren komen wonen’. Volgens het diensthoofd is het 

in dat gevel ‘cruciaal om in gesprek te gaan met de wijk en het project uit te leggen’. Een goede 

band met de buurt kan voor de jongeren een element zijn om kracht uit te putten. ‘Er kruipt veel 

tijd in gesprekken met buurtbewoners om vragen en onrust weg te nemen. Dit is ook belangrijk, 

want als de buurt wantrouwig is tegenover de jongeren heeft dat ook een effect op de 

begeleiding.’ (Opbouwwerker B) 

 

 

  

Uitdagingen op niveau van de organisatie 

• Wonen met Kansen vraagt veel flexibiliteit van de partners 

• De hoeveelheid partners leidt tot een grote instroom 

• Men is afhankelijk van sociale verhuurkantoren 

Uitdagingen op niveau van de omgeving: 

• Lokale besturen dienen betrokken te worden bij de begeleiding 

• Stimuleren van buurten is cruciaal 
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Programmatheorie Wonen met Kansen 
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6. Algemeen besluit 

Huisvesting wordt vaak beschouwd als de ‘wankele pilaar’ van de welvaartsstaat. In heel wat 

analyses over de welvaartsstaat wordt de huisvestingsproblematiek vaak vergeten, terwijl men 

huisvesting als een wezenlijk onderdeel dient te beschouwen van een menswaardig bestaan 

(Nussbaum, 2011). Toegang tot kwaliteitsvolle huisvesting is immers een grondrecht dat voor 

elke burger dient gerealiseerd te worden (De Decker & Dewilde, 2010). Eigenaarschap hangt 

echter sterk samen met socio-economische kenmerken. Uit onderzoek blijkt dat bewoners in 

de sociale huisvestingsmarkt het zwakste sociaaleconomisch profiel hebben (Heylen & 

Vanderstraeten, 2019). Vooral voor gezinnen met een laag inkomen zorgen 

betaalbaarheidsproblemen ervoor dat het risico op uithuiszetting en dakloosheid verhoogt 

(Fenelon et al., 2017). Ondanks het vermeende belang van huisvesting als factor die het welzijn 

van mensen beïnvloedt, zijn de effecten en werkzame principes van woonbegeleidingstrajecten 

die streven naar het voorkomen van thuisloosheid en het verhogen van het welzijn van mensen, 

onderbelicht. 

Vanuit een brede benadering op evidence-based practice streven we er in dit onderzoek naar 

om de meerwaarde van de sociale interventies van woonbegeleidingstrajecten in kaart te 

brengen en verder te kijken dan ‘wat werkt’. Deze benadering heeft aandacht voor de interactie 

tussen interventies en de context waarin de interventies plaatsvinden (Hermans, 2014). Ze 

erkent de complexiteit van het sociaal werk en van sociale interventies, alsook de beperkingen 

die verbonden zijn aan het onderzoek naar de effecten van het sociaal werk in de samenleving. 

Meer specifiek analyseren we de achterliggende mechanismen die verklaren waarom 

interventies werken. Hierdoor wordt duidelijk ‘wat werkt, voor wie, waarom en onder welke 

omstandigheden’ (White, 2009).  

In dit besluit blikken we terug op de werkzame principes van de verschillende 

woonbegeleidingsdiensten die we onderworpen hebben aan een evaluatieonderzoek, namelijk: 

de ambulante woonbegeleiding van CAW Antwerpen, de complexe woonbegeleiding van Alert, 

Beschermd en Begeleid wonen van de stad Antwerpen en Wonen met Kansen van 

Samenlevingsopbouw. Om inzicht te verwerven in wat er binnen deze verschillende 

woonbegeleidingsdiensten werkzaam is, voor wie, waarom en onder welke omstandigheden, 

hebben we in de eerste fase van dit evaluatieonderzoek een documentanalyse uitgevoerd door 

gebruik te maken van het CAIMeR-model om informatie te verzamelen van en te structureren 

over de woonbegeleidingen (zie bijlage voor overzicht documenten). Het CAIMeR-model stelt 

ons in staat om te onderbouwen op welke manieren de resultaten van de woonbegeleiding 

voortkomen uit specifieke interventies en vorm krijgen binnen specifieke contexten. Het model 

helpt ons de praktijk te beschrijven aan de hand van zijn context, actoren, interventies, 

mechanismen en resultaten (Blom & Morén, 2009). Daarnaast hebben we diepte-interviews 

afgenomen bij cliënten, woonbegeleiders en coördinatoren om hun visie te capteren over wat 

men doet, welke resultaten ze beogen, welke resultaten ze realiseren en uit te leggen waarom 

ze geloven dat bepaalde interventies onder bepaalde omstandigheden tot gewenste resultaten 

leiden. Dit heeft ervoor gezorgd dat we zijn gekomen tot een overkoepelende visie op de 

werkzame principes van de woonbegeleidingsdiensten. 

In onderstaande paragrafen gaan we dieper in op de verschillende werkzame principes van de 

woonbegeleidingsdiensten, namelijk: generalistisch werken vanuit een integrale kijk op de 

cliëntsituatie; vanuit nabijheid verbinding maken met de cliënt door outreachend te werken (1), 

op maat en krachtegericht te werken (2) en door in te zetten op de keuzevrijheid van cliënten 
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(3); het ter beschikking stellen van een woonst, netwerkversterkend werken rond het informele 

netwerk van de cliënt; netwerken met diverse hulp- en dienstverleningsorganisaties; 

samenwerken met diverse hulp- en dienstverleningsorganisaties; doelgericht werken en de 

ZRM inzetten als screenings- en monitoringsinstrument. Hierbij gaan we transversaal te werk. 

Dit wil zeggen dat we de belangrijkste werkzame principes van de verschillende 

woonbegeleidingsdiensten van nabij zullen bekijken. We geven daarbij een theoretische 

onderbouwing van deze principes en we illustreren hoe deze werkzame principes aan bod 

komen in de woonbegeleidingen. Per werkzaam principe voorzien we daarnaast ook een 

overzicht van de bijhorende output en outcome. De output kan geïnterpreteerd worden als de 

direct effecten van de woonbegeleiding, die invloed hebben op het leven van de cliënt en de 

verdere woonbegeleiding. De outcome kan geïnterpreteerd worden als meer lange termijn 

effecten van de woonbegeleiding die invloed hebben op de zelfredzaamheid en het welzijn van 

de cliënt, ook buiten de woonbegeleiding. We besluiten met een reflectie over de aanwezige 

werkzame principes bij de diverse woonbegeleidingsdiensten. 

6.1 Generalistisch werken vanuit een integrale kijk op de cliëntsituatie 

Het eerste werkzaam principe dat we terugvinden is het generalistisch werken vanuit een 

integrale kijk op de cliëntsituatie. Generalistische woonbegeleiders zijn woonbegeleiders die 

aandacht hebben voor en werken aan diverse levensdomeinen, zoals financiën, het sociaal 

netwerk of werk (Blom, 2002; Mathys & Raeymaeckers, 2019; Perlinski, Blom, Morén, & 

Lundgren, 2010).  Daarbij heeft een woonbegeleider niet alleen aandacht voor de 

levensdomeinen, maar ook voor de samenhang tussen de levensdomeinen (Sannen & Van 

Regenmortel, 2011). Integraal werken “is een continu proces van bedenken, uitproberen, 

reflecteren en bijsturen” (Gobeyn et al., 2019, p. 1), waarbij er rekening wordt gehouden met 

de noden en de context van de cliënt. Daarbij brengt de generalistische woonbegeleider zowel 

de levensdomeinen in kaart waar er zich problemen stellen, als de levensdomeinen waar de 

cliënt voldoende zelfredzaam in is. De woonbegeleider en de cliënt bekijken dan samen met de 

cliënt wat men wil veranderen en op welke manier ze dit kunnen verwezenlijken. Het is daarbij 

niet de bedoeling dat de generalistische woonbegeleider gestructureerd elk levensdomein van 

een cliënt onder de loep neemt, maar dat de woonbegeleider procesmatig informatie inwint, 

waarbij tijd en ruimte geven aan de cliënt centraal staat (Vandekinderen, Hermans, 

Raeymaeckers, & Roose, 2019).  

Er kan zowel op micro-, meso- als op macroniveau generalistisch gewerkt  (Driessens & 

Raeymaeckers, 2017). Uit het onderzoek blijkt dat woonbegeleiders uitsluitend op micro- en 

mesoniveau generalistisch werken. Op microniveau ligt de focus op de relatie tussen de 

cliënten en woonbegeleiders, waarbij het belangrijk is dat deze relatie gebaseerd is op de 

krachten van de cliënten en op vertrouwen. Op mesoniveau vormt de generalistische 

woonbegeleider een brugfiguur tussen cliënten en andere hulp- en 

dienstverleningsorganisaties. Dit wil zeggen dat de woonbegeleiders vanuit de noden van de 

cliënten samenwerkingsverbanden of contacten aangaan met relevante hulp- en 

dienstverleningsorganisaties (Boost, Elloukmani, Hermans, & Raeymaeckers, 2018), waarbij 

ze optreden als informatieverstrekker, ondersteuner of onderhandelaar (Raeymaeckers & Van 

Riel, 2014). De woonbegeleider die optreedt als informatieverstrekker heeft een brede kennis 

over de hulpvragen en noden waar cliënten mee worstelen, waardoor ze het verhaal van 

cliënten kunnen kaderen binnen de juiste context ten aanzien van hulp- en dienstverleners 

(Raeymaeckers & Van Riel, 2014). De woonbegeleider die de rol van ondersteuner op zich 
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neemt, ondersteunt cliënten wanneer ze contact opnemen met hulp- en 

dienstverleningsorganisaties (Dingenen, Raeymaeckers, & Van Cauwenbergh, 2018; 

Raeymaeckers, 2016). Zo bereiden woonbegeleiders bijvoorbeeld een telefoongesprek voor 

samen met een cliënt. De woonbegeleider als onderhandelaar is in staat om hulp- en 

dienstverleningsorganisaties te overtuigen van de gerechtigheid van de situatie van de cliënt 

(Dingenen et al., 2018; Raeymaeckers, 2016). Zo zorgen woonbegeleiders ervoor dat cliënten 

tot hun rechten komen door gebruik te maken van de rechtenverkenner of door collega’s te 

consulteren om te bekijken waar cliënten recht op hebben en door deze rechten aan te vragen.  

Output generalistisch werken 

• De woonbegeleider leert de cliënt op diverse levensdomeinen kennen 

• De relaties met huisbazen, schuldeisers, hulp- en dienstverleners worden hersteld 

• De cliënt wordt ondersteund op diverse levensdomeinen 

• Drempels naar hulp- en dienstverleningsorganisaties worden verlaagd 
 

Outcome generalistisch werken 

• Een woonbegeleidingstraject op diverse levensdomeinen 

• De cliënt is zelfredzaam op diverse levensdomeinen 

• De cliënt heeft inzicht in en komt tot zijn rechten 

• Drempels naar hulp- en dienstverleningsorganisaties worden overwonnen 

6.2 Vanuit nabijheid verbinding maken met de cliënt 

Een derde werkzaam principe betreft vanuit nabijheid verbinding maken met cliënten. Dit houdt 

in dat de woonbegeleiders betrokken en aanwezig zijn in de leefwereld van cliënten, zoals in 

de woning van de cliënt, de buurt van de cliënt of plaatsen waar de cliënt aanwezig is, zoals 

een lokaal dienstencentrum. Om nabij te kunnen zijn, is het belangrijk dat woonbegeleiders 

erkenning geven aan de noden, verwachtingen en mogelijkheden van de cliënt. Daarbij dienen 

woonbegeleiders zoveel als mogelijk fysieke, organisatorische, sociale, culturele, emotionele, 

psychologische en financiële drempels te overbruggen (Vandekinderen, Roose, 

Raeymaeckers, & Hermans, 2019). 

Het onderzoek toont aan dat er enkele cruciale onderliggende werkzame principes te koppelen 

zijn aan het realiseren van nabijheid. Zo slagen de woonbegeleiders erin om nabij te zijn door 

outreachend te werken, door krachtgericht en op maat van de cliënt te werken en door in te 

zetten op de keuzevrijheid van cliënten. In onderstaande paragrafen gaan we dieper in op deze 

werkzame principes. 

Outreachend werken  

Zoals aangegeven, impliceert nabijheid dat de woonbegeleiders aanwezig zijn in de leefwereld 

van de cliënten door aanwezig te zijn in de thuissituatie, in hun buurt of een lokaal 

dienstencentrum. Outreachend werken is dus een fundamenteel onderdeel van de 

nabijheidspolitiek van de sociaal werker (Vandekinderen, Roose, et al., 2019). Outreachend 

werken verwijst naar het actief naar buiten treden van de woonbegeleiders (Van Doorn & 

Hoijtink, 2017). Dit wil zeggen dat de outreachende woonbegeleider zich in het leefmilieu van 

de cliënt begeeft door actief naar de cliënt toe te gaan (Baart, 2007). Andersson (2013) stelt dat 

er drie belangrijke taken verbonden zijn aan outreachend werken. In eerste instantie moet er 

contact gemaakt worden met de cliënt. Het fundament van outreachend werken ligt immers in 
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het feit dat er een interactie ontstaat tussen de cliënt en de woonbegeleider. Ten tweede dient 

de woonbegeleider sociale veranderingsprocessen mogelijk te maken. Daarbij gaat de 

woonbegeleider ofwel de cliënt in contact brengen met toegankelijke hulp- en dienstverlening, 

ofwel zelf de hulpverlening op zich nemen. Tot slot dienen woonbegeleiders ook sociale steun 

te bieden en te onderhouden, dit zorgt er immers voor dat sociale veranderingsprocessen 

mogelijk worden gemaakt. 

Het onderzoek toont aan dat het outreachend aspect een belangrijk onderdeel is van de praktijk 

van de woonbegeleidingsdiensten. Zo blijkt dat de woonbegeleiders voornamelijk 

huisbezoeken brengen of cliënten ontmoeten op plaatsen in de wijk waar de cliënt zich 

comfortabel voelt. Outreachend werken wordt veelal gehanteerd bij cliënten die moeilijk te 

bereiken zijn. Zo blijkt dat cliënten niet altijd hun deur openen voor woonbegeleiders of ze 

nemen niet altijd hun telefoon op. Omwille van het feit dat de woonbegeleiders zich blijven 

aanbieden, slagen ze er uiteindelijk in om contact te leggen met de cliënten. Daarnaast zorgt 

het outreachend werk ervoor dat woonbegeleiders zicht krijgen op de complexe leefsituaties. 

Het onderzoek toont aan dat een huisbezoek een belangrijke methodiek is, omdat men in een 

huisbezoek zicht krijgen op hoe iemand leeft en wat diens woonvaardigheden zijn. Een 

huisbezoek kan dus veel informatie opleveren, informatie die niet noodzakelijk naar boven komt 

in een gesprek op een bureau.  

Output outreachend werken 

• De cliënt leren kennen 

• De leefsituatie van de cliënt leren kennen 

• De cliënt voelt zich veilig in zijn vertrouwde omgeving 

• Drempels ten aanzien van de woonbegeleiders worden verlaagd 
 

Outcome outreachend werken 

• De woonbegeleider kent de woon- en leefsituatie van de cliënt 

 

Op maat en krachtgericht aan de slag met de cliënt 

Een tweede belangrijk principe om nabijheid te realiseren, heeft betrekking op maatzorg en 

krachtgericht werken met de cliënt. De methodiek van maatzorg wordt veelal gehanteerd bij 

cliënten die te maken hebben met een multi-problematiek, die gevoelens van wantrouwen en 

machteloosheid ervaren en waarbij de band met zichzelf, anderen, de maatschappij en de 

toekomst verstoord is. Maatzorg tracht een besef van invloed te creëren bij cliënten. Dit wil 

zeggen woonbegeleiders ervoor zorgen dat cliënten het gevoel krijgen dat ze erbij horen, dat 

ze een toekomst hebben, dat ze de zin van inzet ervaren en dat cliënten zich begrepen voelen 

in hun situatie (Van Regenmortel, 2002). Het onderzoek toont aan dat de woonbegeleiders in 

de verschillende stappen van de woonbegeleiding op maat van de cliënt trachten te werken. 

Een belangrijke eerste stap hierin is het opstellen van doelen en een stappenplan op maat van 

de noden, vragen en verwachtingen van de cliënt. 

Van Regenmortel (2002) geeft aan dat er binnen een individuele hulpverleningsrelatie heel wat 

mogelijkheden zijn om deze vormen van bewustzijn te realiseren. Eén van deze mogelijkheden 

betreft een krachtgerichte benadering, dewelke ook naar voor komt uit het onderzoek. Een 

krachtgerichte benadering vertrekt steeds vanuit een positief mensbeeld. Dit wil zeggen dat 

cliënten beschikken over krachten, talenten en omgevingskrachten en dat cliënten in staat zijn 
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om te groeien en te veranderen binnen hun eigen capaciteiten (Driessens & Van Regenmortel, 

2006). De woonbegeleider gaat dan op zoek naar waar de krachten van de cliënt zitten 

(Driessens, Depauw, & Melis, 2019; Nuyts, 2017; Sannen, Driessens, & Verboven, 2011; 

Vansevenant, Driessens, & Van Regenmortel, 2008). Krachtgericht werken kan volgens 

Steenssens en Van Regenmortel (2007) enkel plaatsvinden wanneer zowel de krachten van de 

cliënt worden aangesproken, als wanneer de nodige hulp- en ondersteuningsbronnen 

toegankelijk worden gemaakt. Wanneer woonbegeleiders krachtgericht werken, hebben ze 

aandacht voor wat cliënten kunnen. Het doel van een krachtgerichte methodiek is om cliënten 

invloed te geven op zaken die voor hen belangrijk zijn. Daarbij worden zoveel mogelijk 

hulpbronnen ingeschakeld bij de cliënten, maar ook in de sociale omgeving van de cliënt en de 

gemeenschap waar men woont (Mentalis, 2016). Enerzijds krijgt dit krachtgericht werken vorm 

door te werken aan vaardigheden met cliënten. Het gaat hierbij om het aanleren van woon- en 

zoekvaardigheden, waarbij cliënten ruimte krijgen om deze vaardigheden te oefenen, maar ook 

om fouten te maken. Anderzijds werken de woonbegeleiders vanuit een krachtenperspectief 

omdat ze steeds rekening houden met de krachten van de cliënt als ze bepaalde stappen 

ondernemen in het traject. Dit wil zeggen dat ze bekijken wat de cliënt zelf kan of waar eventueel 

het netwerk van de cliënt in kan helpen. De woonbegeleiders zullen de hulpvraag pas 

overnemen wanneer blijkt dat noch de cliënt, noch zijn netwerk de hulpvraag kunnen oplossen. 

Output op maat en krachtgericht werken 

• De cliënt komt tot rust 

• De begeleidingsdoelen worden gestructureerd opgesteld 

• De cliënt kent woon- en zoekvaardigheden 
 

Outcome op maat en krachtgericht werken 

• De cliënt is versterkt en heeft meer zelfvertrouwen 

• De cliënt kan zelfstandig wonen en zoeken 

• De cliënt is zelfredzaam op diverse levensdomeinen 

• De vooropgestelde begeleidingsdoelen worden behaald 

 

Inzetten op de keuzevrijheid van de cliënt 

Tot slot is het ook belangrijk om in te zetten op de keuzevrijheid van de cliënt om nabijheid te 

realiseren, omdat cliënten dan het gevoel krijgen dat ze terug controle hebben over hun eigen 

leven (Brink & Poll, 2012). Zo kunnen cliënten de keuze krijgen (1) waar het eerste gesprek met 

de woonbegeleider zal plaatsvinden, (2) wat ze vertellen, (3) waarrond er wel en niet gewerkt 

zal worden, (4) op welke manier men gaat werken en (5) over de wijze van afronding van de 

woonbegeleiding.  

Deze keuzevrijheid krijgt een andere vorm in een conditioneel kader. Een conditioneel kader 

houdt in dat men een vorm van selectiviteit hanteert bij de hulpverlening (Villadsen, 2007). 

Binnen woonbegeleiding houdt selectiviteit in dat men voorwaarden koppelt aan de 

ondersteuning. Er zijn enkele zaken die de cliënt verplicht moet doen binnen het 

hulpverleningskader, zoals het zoeken naar een woonst en aanvaarden van de begeleiding. 

Echter binnen deze begeleiding is er ruimte voor het realiseren van keuzevrijheid. Het zoeken 

naar een woonst wordt afgestemd op maat van de cliënt om binnen het vastgelegde kader zorg 

te kunnen garanderen. 
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Output inzetten op keuzevrijheid 

• De cliënt is gemotiveerd om te participeren in de woonbegeleiding 

• De cliënt heeft controle over zijn woonbegeleidingstraject 

• De cliënt en woonbegeleider zijn het eens over de te behalen begeleidingsdoelen 
 

Outcome inzetten op keuzevrijheid 

• De vooropgestelde begeleidingsdoelen worden behaald 

6.3 Ter beschikking stellen van een woonst 

Een ander werkzaam principe dat in de cases terugkomt is het ter beschikking stellen van een 

woont. Bij het ter beschikking stellen van een woonst wordt een cliënt geholpen met een 

schaarse hulpbron waarover die zelf niet beschikt (Kanne, 2016). Deze hulp kan in de vorm van 

een tijdelijke woonst. Gezien men onmiddellijk een woonst beschikbaar stelt voor één jaar 

speelt men in op de directe woonnood van de cliënt. 

Door te voorzien van een tijdelijke woonst ervaren de cliënten rust. De tijd die de cliënt hierdoor 

krijgt, is belangrijk voor een succesvolle begeleiding (Driessens, 2003). Acute dakloosheid 

veroorzaakt stress, wat leidt tot verschillende negatieve gevolgen voor de cliënt. In eerste plaats 

op het vlak van gezondheid, maar die stress zorgt ook voor meer moeilijkheden bij het 

langetermijndenken (Plantinga, 2019). Deze ondersteuning haalt een van deze stressoren weg, 

waardoor de professionals ruimte krijgen om te werken aan de vaardigheden van de cliënt 

(Depauw & Driessens, 2012; Mullainathan & Shafir, 2013). Deze rust is ook belangrijk voor de 

andere partnerorganisaties. Deze kunnen op andere levensdomeinen progressie maken. 

Output ter beschikking stellen van een woonst 

• De woonnood van de cliënt wordt aangepakt 

• De cliënt ervaart rust 

• De cliënt heeft ruimte om aan vaardigheden te werken 
 

Outcome ter beschikking stellen van een woonst 

• De client heeft tijdelijk een stabiele woonsituatie 

• De cliënt maakt progressie op diverse levensdomeinen 

6.4 Netwerkversterkend werken rond het informele netwerk van de cliënt 

Een volgend werkzaam principe betreft netwerkversterkend werken aan het informele netwerk 

van de cliënt. Informele netwerken worden gezien als onderdeel van het sociaal kapitaal van 

de cliënt. Scheepers en Janssen (2001, P.6) definiëren dit als “de mate waarin individuen en 

groepen op basis van onderlinge informele, ongeorganiseerde relaties en wederzijds 

vertrouwen extra hulpbronnen kunnen activeren”. Bij informele netwerken gaat het om 

familieleden, vrienden en kennissen, het voornaamste kenmerk is dat het gaat om vrijwillige 

contacten. Binnen dit netwerk zijn zowel zwakkere als sterkere contacten van belang. De 

lossere contacten zorgen voor een uitgebreider en meer gevarieerd netwerk. Deze variatie 

zorgt ook een veelheid en variatie aan beschikbare informatie om meer hulpbronnen te 

activeren (Granovetter 1983). Netwerkversterkend werken is belangrijk omdat een netwerk een 

krachtige buffer vormt indien mensen riskeren om in de problemen te komen (Melis, 2015). 
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Dit netwerkversterkend werken is belangrijk voor cliënten die beperkte tot geen informele 

contacten hebben. Melis en Driessens (2014, 2015) stellen dat een eerste belangrijke stap 

binnen het netwerkversterkend werken, het in kaart brengen van het informele netwerk van de 

cliënt is. Dit zien we ook terugkomen in de woonbegeleidingen. De woonbegeleiders bekijken 

immers welke personen de cliënt vertrouwt, wie de cliënt helpt en welke hulp van het netwerk 

ze aanvaardbaar vinden. Ten tweede wordt het netwerk van de cliënt gemobiliseerd. Dit wil 

zeggen dat woonbegeleiders het netwerk van cliënten tracht te activeren om cliënten mee te 

ondersteunen door bijvoorbeeld te helpen bij het uitvoeren van betalingen. Ten derde 

ondersteunen de woonbegeleiders cliënten in hun eerste contact met het netwerk (1) om 

relaties te herstellen en uit te breiden door een doorverwijzing of toeleiding naar andere 

organisaties en (2) het netwerk van de cliënt terug uit te breiden door aanwezig te zijn bij het 

eerste gesprek of telefoontje. Tot slot blijkt dat de woonbegeleiders ook werken aan de 

leefbaarheid en de sociale cohesie in de wijken waar cliënten wonen om zo hun netwerk te 

versterken.  

Een specifieke vorm van netwerkversterkend werken is krachtgericht groepswerk. Hierbij brengt 

men personen in een gelijke situatie samen om ervaringen te delen en elkaar te versterken 

(Driessens & Van Regenmortel, 2006). Groepswerk draagt op verschillende manieren bij tot 

empowerment van cliënten (Driessens & Van Regenmortel, 2008). Toegepast op 

woonbegeleiding worden er enkele uitgelicht. In eerste instantie zorgt deze methodiek ervoor 

dat het persoonlijke netwerk uitbreidt. Door mensen samen te brengen ontstaan er nieuwe 

vriendschappen en steunfiguren binnen de begeleiding. Daarnaast leidt dit ook tot 

kennisoverdracht. In groepsmomenten worden sprekers en externen uitgenodigd om informatie 

te delen. Deze brengen achtergrondinformatie en de cliënten kunnen hierop in groep ervaringen 

delen en elkaar ondersteunen in het woonbegeleidingstraject. Tot slot zorgen deze 

groepsmomenten binnen de woonbegeleiding ook voor een versterking om vlak van 

zelfredzaamheid. Cliënten kunnen hun vaardigheden oefenen en experimenteren. Cliënten 

worden elkaars rolmodellen waardoor men gedrag kopieert dat doelmatig is. Het delen van 

deze oefeningen en succesvolle ervaringen kan de cliënten in een positieve spiraal brengen. 

Output netwerkversterkend werken 

• De relaties met het niet-professionele netwerk worden hersteld 

• Het niet-professionele netwerk wordt uitgebreid 

• Het netwerk wordt ingeschakeld door de begeleiding 

• Cliënt voelt zich versterkt door het netwerk 
 

Outcome netwerkversterkend werken 

• Er wordt ingezet op zorgcontinuïteit 

• De cliënt leert uit het netwerk 

6.5 Netwerken en samenwerken met diverse organisaties 

Daarnaast vormt ‘netwerken met diverse hulp- en dienstverleningsorganisaties’ ook een 

belangrijk werkzaam principe binnen de woonbegeleidingen. Een netwerk kan omschreven 

worden als een groep van drie of meer autonome organisaties die samenwerken om zowel hun 

eigen als gemeenschappelijke doelstellingen te behalen. Ze kunnen door leden van een 

netwerk opgericht worden of kunnen gemandateerd of gecontracteerd worden (Provan & Kenis, 

2008). Netwerken zijn cruciaal om op lokaal niveau een antwoord te bieden op de fragmentering 
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van de zorg en de complexe problemen waar kwetsbare groepen mee geconfronteerd worden 

(Raeymaeckers & De Corte, 2016). Daarnaast zorgen ze voor verbinding met andere mensen, 

relevante informatie of interessante hulpbronnen (Raeymaeckers, 2013) en zijn ze erop gericht 

om concrete doelstellingen te behalen door het uitwerken van specifieke acties (Bozek, 

Raeymaeckers, & Coene, 2016). Om de eigen en gemeenschappelijke doelstellingen te 

bereiken, maken de actoren in een netwerk gebruik van de middelen en kennis van de anderen 

(Raeymaeckers & De Corte, 2016).  

Netwerken zien we bij de woonbegeleidingen terugkomen bij de interventie ‘casusoverleg’. Het 

onderzoek toont aan dat wanneer er een casusoverleg wordt georganiseerd met de cliënt en 

zijn netwerk aan hulp- en dienstverleners, dat alle partijen overleggen over hoe ze de 

cliëntsituatie zullen aanpakken en wordt er een taakverdeling opgesteld over wie welke rol 

opneemt in de begeleiding. Er wordt met andere woorden gecoördineerd samengewerkt, 

waarbij de woonbegeleider optreedt als casemanager. Beslissingen over hoe men de 

cliëntsituatie zal aanpakken, worden steeds met heel het netwerk, inclusief de cliënt, 

afgesproken.  

Een bijzonder type van netwerken is de duo-begeleiding. Daarbij werken 

woonbegeleiders intensief samen met hulp- en dienstverleners die een andere focus hebben 

dan de woonbegeleiders. Dit samenwerkingsverband kan omschreven worden als “een proces 

waarbij partijen die verschillende aspecten zien van een probleem constructief hun verschillen 

kunnen verkennen en oplossingen zoeken die verder gaan dan hun eigen beperkte visie op wat 

mogelijk is” (Sowa, 2008, pp. 300-301). Het verwijst met andere woorden naar een 

samenwerken tussen twee hulp- en dienstverleningsorganisaties, waarbij men zoekt naar een 

gezamenlijke oplossing, elk vanuit hun eigen visie, voor een probleem die zich stelt in het leven 

van een cliënt (Vandekinderen, Roose, Raeymaeckers, & Hermans, 2018). Wanneer 

generalistische woonbegeleiders dergelijke begeleidingen opstarten, gebeurt dit  in vele 

gevallen met een specialistische professional, zoals een professional vanuit de psychiatrische 

zorg, de gehandicaptenzorg of de  verslavingszorg.  Doorstroombegeleiders werken eerder 

intensief samen met een generalistische professional. Men wil met andere woorden vermijden 

dat beide hulpverleners eenzelfde begeleiding doen. Dit samenwerken is dan belangrijk om 

cliënten snel en efficiënt op meerdere levensdomeinen tegelijk te kunnen begeleiden, waardoor 

de duurtijd van de begeleiding aanzienlijk ingekort kan worden.  

Output netwerken en samenwerken 

• De cliënt leren kennen 

• Drempels naar hulp- en dienstverleningsorganisaties worden verlaagd 

• De cliënt wordt op diverse levensdomeinen tegelijk begeleid 

• De cliënt heeft vertrouwen in het professionele netwerk 

• Er wordt expertise uitgewisseld tussen de professionals in het netwerk 
 

Outcome netwerken en samenwerken 

• De cliënt kent de weg naar de nodige hulp- en dienstverleningsorganisaties  

• Herval in (gezondheids)problemen wordt voorkomen 

• Er wordt ingezet op zorgcontinuïteit 
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6.6 Doelgericht werken aan diverse levensdomeinen 

Ook doelgericht werken vormt een werkzaam principe binnen de woonbegeleidingen. 

Doelgericht werken wordt omschreven als een rationeel proces waarbij woonbegeleiders 

stappen ondernemen (1) om de problemen van cliënten te definiëren, (2) om informatie te 

verzamelen over de cliëntsituatie zodat weloverwogen beslissingen genomen kunnen worden, 

(3) om de cliënt te betrekken bij het opstellen van doelen, (4) om veranderingen in de 

cliëntsituatie teweeg te brengen en (5) om vooruitgang te boeken in de cliëntsituatie (Compton 

en Galaway inShier & Handy, 2016). Door eerst te focussen op de probleemdefiniëring en 

vervolgens het proces van probleemoplossing te doorlopen, wordt een woonbegeleidingstraject 

mogelijk dat een langetermijnperspectief hanteert en het zorgt voor een preventief en 

gestructureerd traject (Parker Oliver, Washington, Demiris, Wittenberg-Lyles, & Novak, 2012; 

Shier & Handy, 2016). Deze gestructureerde aanpak zorgt ervoor dat cliënten vaardigheden 

aanleren die ze kunnen overdragen om toekomstige problemen op te lossen (Parker Oliver et 

al., 2012).  Daarnaast blijkt ook dat cliënten dankzij het doelgericht werken meer tevreden en 

meer gefocust zijn op hun doelen en dat ze meer betrokken zijn bij de begeleiding (Sundman, 

1997), omdat de focus niet op het probleem ligt, maar wel op de gewenste situatie in de 

toekomst (Mattelin, 2015). 

Dit doelgericht werken vertaalt zich onder andere in het realiseren van quick wins. Zo stelt Healy 

(2014) dat een kortdurende, goed getimede interventie een positieve impact kan hebben op de 

mogelijkheden van cliënten om hun doelen te bereiken. Het onderzoek toont aan dat het in 

eerste instantie vaak noodzakelijk is om te starten met het verwezenlijken van oplossingen op 

korte termijn, ofwel het realiseren van quick wins. Zo kunnen woonbegeleiders aan de slag met 

de schulden of de huishuur van de cliënt of zorgen ze ervoor dat cliënten over meubels 

beschikken in hun woning. Het realiseren van deze quick wins is belangrijk, omdat deze vaak 

de basis leggen voor de vertrouwensrelatie tussen de woonbegeleider en de cliënt.  

Output doelgericht werken 

• Snelle oplossingen voor urgente problemen op diverse levensdomeinen 

• Planmatig en doelgericht werken naar een oplossing 
 

Outcome doelgericht werken 

• De cliënt beschikt over een duurzame woonst 

• Uithuiszetting wordt vermeden 

6.7 De zelfredzaamheidmatrix als screenings- en monitoringsinstrument 

Tot slot komt uit het onderzoek komt naar voren dat woonbegeleiders gebruik maken van de 

zelfredzaamheidsmatrix als screeningsinstrument om zicht te krijgen op de zelfredzaamheid 

van cliënten op verschillende levensdomeinen (Lauriks et al., 2017). De ZRM wordt 

ingeschakeld om enerzijds de cliëntsituatie te analyseren en te definiëren op verschillende 

levensdomeinen. Anderzijds zorgt het ervoor dat de samenhang tussen de verschillende 

domeinen duidelijk wordt, waardoor woonbegeleiders aan de slag kunnen op verschillende 

levensdomeinen. Ondanks dat het begrip ‘woonbegeleiding’ suggereert dat het gaat om een 

begeleiding op het levensdomein ‘wonen’, toont het onderzoek aan dat woonbegeleiders ook 

werken aan diverse andere levensdomeinen omwille van de samenhang tussen de domeinen. 
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Ten tweede wordt de ZRM ook als monitoringsinstrument ingezet om de voortgang en 

ontwikkeling van de cliënt te volgen (Lauriks et al., 2017), waardoor woonbegeleiders feedback 

verkrijgen over het woonbegeleidingstraject van de cliënt. De feedback die gecreëerd wordt 

door middel van de ZRM zorgt ervoor dat woonbegeleiders het begeleidingstraject kunnen 

aanpassen aan de noden van de cliënt. Daarbij is het belangrijk dat woonbegeleiders zich 

openstellen voor de feedback van elke individuele cliënt en het vergt een zekere flexibiliteit van 

de woonbegeleiders om interventies aan te passen indien nodig. Dit is belangrijk om een 

sterkere relatie mogelijk te maken (Winkeljohn Black et al., 2017). Dit kan door goed te 

communiceren over de doelstellingen die behaald dienen te worden en de taken die ieder op 

zich zal nemen. Hierdoor vertrekt de relatie tussen de woonbegeleider en de cliënt vanuit een 

samenwerking die verandering mogelijk maakt (Boxstaens & Depauw, 2020). Om deze reden 

is het dus belangrijk om feedbackmechanismen te installeren om de professionele relatie en de 

voortgang van het begeleidingsproces te evalueren (Allen, Carr, Linde, & Sewell, 2016).  

Output ZRM als screenings- en monitoringsinstrument: 

• De cliënt leren kennen op diverse levensdomeinen 

• De cliënt begeleiden op diverse levensdomeinen 

• De begeleiding is afgestemd op de noden en vragen van de cliënt 

• Feedback op het woonbegeleidingstraject 
 

Outcome ZRM als screenings- en monitoringsinstrument: 

• De cliënt is meer zelfredzaam op diverse levensdomeinen 

6.8 Reflectie: de aanwezigheid van werkzame principes in de woonbegeleidingen 

Bovenstaande werkzame principes dwingen ons tot reflectie. Het is immers zo dat niet elk 

werkzaam principe van toepassing is op elke woonbegeleidingsdienst. We stellen vast dat er 

een onderscheid kan gemaakt worden tussen de verschillende woonbegeleidingsdiensten 

naargelang de doelgroep die ze begeleiden en de impact die ze trachten te realiseren.  

De ambulante woonbegeleiding van CAW Antwerpen richt zich tot mensen met een 

problematische woonattitude die problemen ervaren op verschillende levensdomeinen. Het 

gaat daarbij om cliënten die hun woning dreigen te verliezen, omdat ze de huur niet kunnen 

betalen en waarvan de woonvaardigheden opgekrikt kunnen worden. De woonbegeleiders 

bieden daarbij een integrale begeleiding op diverse levensdomeinen met een specifieke focus 

op het domein ‘wonen’. De woonbegeleiders gaan daarbij generalistisch te werk. Hierdoor 

slagen ze er enerzijds in om vertrouwen op te bouwen met cliënten. Anderzijds verlagen ze de 

drempel naar diverse hulp- en dienstverleningsorganisaties, omdat ze als brugfiguur tussen de 

cliënt en organisaties staan. Ook het krachtgericht werken is een belangrijk werkzaam principe 

bij de woonbegeleiding van het CAW. De woonbegeleiders gaan steeds op zoek naar de 

krachten van cliënten en geven de cliënten de touwtjes in handen om zelf acties te ondernemen, 

zoals het telefoneren naar een organisatie. Tot slot werken woonbegeleiders samen met andere 

hulp- en dienstverleners om cliënten bij te staan in specifieke problemen, zoals met een 

hulpverlener uit de psychische zorg. 

De complexe woonbegeleiding van Alert focust op mensen met een meervoudige problematiek, 

die zich manifesteren op drie of meer levensdomeinen, die onder andere geconfronteerd 

worden met een verslavingsproblematiek, een psychische problematiek of een licht mentale 
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beperking en die een zorgmijdend karakter hebben. Net zoals bij de woonbegeleiding van het 

CAW, zet Alert in op een integrale begeleiding van cliënten waarbij de woonbegeleiders 

optreden als generalisten. Dit is noodzakelijk omdat de cliënten van Alert niet geconfronteerd 

worden met één probleem op één levensdomein, maar met verschillende problemen op 

verschillende levensdomeinen. De woonbegeleiders van Alert zetten sterk in op het versterken 

van het informele netwerk en het netwerken met hulp- en dienstverleningsorganisaties. 

Hierdoor creëren de woonbegeleiders een netwerk rond de cliënt dat hen kan ondersteunen 

wanneer nodig. Deze werking verschilt van de ambulante woonbegeleiding omwille van het 

multidisciplinair team waarover Alert beschikt. De woonbegeleiders hebben daarbij expertise in 

ofwel de verslavingszorg, de geestelijke gezondheidszorg, de handicap-specifieke zorg of het 

algemeen welzijnswerk. Hierdoor kunnen ze snel en efficiënt inspelen om de soms moeilijke 

problematieken waar cliënten mee geconfronteerd worden. 

Beschermd en Begeleid Wonen vertrekt vanuit een acute woonnood van de cliënt. De 

doelgroep bestaat uit cliënten die door een procedure van woonkwaliteit of door externe 

omstandigheden zoals een storm of een brand plots dakloos zijn geworden. Vanuit die acute 

woonnood zet men in eerste instantie in op de ter beschikkingstelling van aan woonst. Door 

deze cliënten een jaar te voorzien van een woning speelt men in op de acute woonnood van de 

cliënten, maar faciliteert men ook de rust en de ruimte om te werken aan vaardigheden. Dit laat 

toe om krachtgericht te werken, waarbij men inzet op de woon-en zoekvaardigheden van de 

cliënt. Door de variatie aan instroom werkt men hierbij vooral 1-op-1 met de cliënten. De focus 

op wonen en de zorg voor een integrale aanpak, zorgt ervoor dat men samenwerkt met andere 

diensten. Dit doen ze door de cliënt door te verwijzen naar partnerorganisaties voor problemen 

op andere levensdomeinen. 

Wonen met Kansen richt zich op jongeren met een moeilijke achtergrond die willen evolueren 

naar een zelfstandige woonvorm. Om dit zelfstandig wonen mogelijk te maken, hanteert men 

het principe van krachtgericht werken door te werken aan zoekvaardigheden, zodat de cliënt 

een nieuwe, duurzame woonst kan vinden. Daarnaast zet men in op woonvaardigheden die 

hen ondersteunen om eerst in duo te wonen en uiteindelijk ook zelfstandig. Het krachtgericht 

werken wordt gekoppeld aan groepswerk waarbij jongeren elkaar ondersteunen tijdens het 

traject, maar ook elkaar versterken in hun vaardigheden. Net als Beschermd en Begeleid 

Wonen, richt Wonen met Kansen zich specifiek op het levensdomein wonen. Hierdoor komt 

ook het werkzaam principe van samenwerken aan bod. Men kiest ervoor om met een partner 

samen te werken die de rol van generalist opneemt. Deze bewaart het overzicht over de 

verschillende levensdomeinen en nodigt de doorstroombegeleider uit op caseusverleg over die 

cliënt. Tot slot zet men ook in op het ter beschikking stelling van een woonst door een goedkope 

woonst te voorzien waarin men kan co-housen. Dit maakt zelfstandig wonen mogelijk in een 

gecontroleerde context en zorgt voor de nodige rust en ruimte om vaardigheden aan te leren. 

Ondanks de verschillen tussen de woonbegeleidingsdiensten, stellen we vast dat er ook 

belangrijke gelijkenissen zijn die ervoor zorgen dat woonbegeleiders met de begeleiding impact 

realiseren. Zo blijkt ten eerste dat outreachend werken dé methodiek bij uitstek is om de cliënt 

te leren kennen en om de drempel naar de hulp- en diensteverlening te verlagen. Ten tweede 

werken alle woonbegeleiders op maat van de noden van de cliënt, alsook op maat van de 

vaardigheden waar cliënten over beschikken en hun persoonsgebonden kenmerken. Ten derde 

zetten alle woonbegeleiders in op de keuzevrijheid van cliënten, waar dit binnen de 

doorstroombegeleidingen rekening dient te houden met de voorwaardelijkheid van hulp. Tot 
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slot werken de woonbegeleidingsdiensten alle doelgericht om de woonnood en eventueel 

problemen op andere levensdomeinen op te lossen. 

6.9 Transversaal impactmodel: werkzame principes ‘woonbegeleiding’  

De verschillende cases van woonbegeleiding kunnen samengevat worden in een transversaal 

impactmodel. Dit model omvat de werkzame principes van de praktijk van woonbegeleiding 

zoals we deze vanuit het onderzoek hebben geïdentificeerd. Het model geeft aan hoe de 

verschillende werkzame principes zich tot elkaar verhouden. Een belangrijke kanttekening die 

we hierbij maken is dat niet elk werkzaam principe van toepassing is op elk type 

woonbegeleiding of elk type cliënt. Dit wil zeggen dat naargelang de doelgroep waarmee men 

werkt, het woonbegeleidingstraject een andere invulling krijgt (zie overzicht in bijlage Fout! 

Verwijzingsbron niet gevonden.). Dit model moet gezien worden als een abstractie van 

werkzame principes, samengebracht in een overkoepelend model. Een abstractie impliceert 

dat de nuances tussen de cases niet zijn opgenomen. Daarom zullen we in de begeleidende 

tekst wijzen op de verschillende nuances van de cases.  

 

We stellen vast dat de woonbegeleiders vanuit diverse werkzame principes toewerken naar een 

impact op maat van de cliënt om te komen tot een duurzame woonst. Een eerste manier waarop 

de woonbegeleiders impact realiseren op maat van de cliënt, is door middel van het monitoren 

van de cliëntsituatie. Bij de start van een begeleiding worden de verschillende levensdomeinen 

van de cliënt in kaart gebracht. De informatie over de verschillende levensdomeinen wordt door 

de woonbegeleider gebruikt om de begeleiding af te stemmen op maat van de cliënt. Er is 

echter een nuance te maken tussen de generalistische woonbegeleidingen en de 

doorstroombegeleidingen met betrekking tot het doel van de screening. Bij de generalistische 

woonbegeleidingsdiensten van CAW Antwerpen en Alert probeert men zicht te krijgen op de 

alle levensdomeinen. Bij de taakgerichte doorstroombegeleidingen zoals Wonen met Kansen 

en Beschermd en Begeleid Wonen zal men deze screening eerder focussen op het 

levensdomein wonen. Andere levensdomeinen zullen wel in kaart gebracht worden, maar 

vooral om na te gaan of deze een belemmering vormen voor het wonen. In de loop van de 

verdere woonbegeleiding monitoren de woonbegeleiders het woonbegeleidingstraject van de 

cliënt, zodat deze steeds afgestemd wordt op de actuele noden van de cliënt. De 
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woonbegeleiders zullen daarbij op verschillende momenten in de begeleiding de verschillende 

levensdomeinen van de cliënt bevragen. CAW Antwerpen en Alert gebruiken hiervoor de 

zelfredzaamheidmatrix als monitoringsinstrument, terwijl Wonen met Kansen eerder reflecteert 

over de verschillende levensdomeinen zonder gebruik te maken van een instrument. Bij 

Beschermd en Begeleid wonen is het monitorinstrument afhankelijk van de sociaal werker.  

Een tweede werkzaam element in het realiseren van impact, betreft de ter beschikking stelling 

van een woonst. Dit komt louter terug in de doorstroombegeleidingen waar het eerste gesprek 

samenvalt met het voorzien van de ter beschikking stelling van een woonst. Dit bestaat eruit 

dat men maximaal één jaar een woning ter beschikking stelt. Hiermee speelt men in op de acute 

woonnood of het gebrek aan een eigen woning. Het aanpakken van deze woonnood zorgt voor 

stabiliteit en rust door het wegnemen van een stressor. Vanuit deze rust kunnen we 

woonbegeleiders werken aan de vaardigheden van de cliënt. Deze ter beschikkingstelling van 

een woonst is niet van toepassing bij de integrale woonbegeleidingen van CAW en Alert, omdat 

cliënten over een woning moeten beschikken alvorens in begeleiding te kunnen gaan.  

Verder speelt nabijheid, waar woonbegeleiders reeds van bij de opstart van de begeleiding op 

inzetten, ook een belangrijke rol in het realiseren van impact. In elke case vertrekt men vanuit 

het outreachend werken, voornamelijk in de vorm van huisbezoeken. Dit gebeurt reeds in het 

eerste gesprek, maar komt gedurende de gehele begeleiding terug om drempels ten aanzien 

van de woonbegeleider te verlagen. Werken op maat is een element dat in het onderzoek ook 

transversaal terug te vinden was. In het geval van integrale begeleidingen gebeurt dit in de 

vorm van een stappenplan opstellen met de cliënt. Bij doorstroombegeleidingen zal men 

voornamelijk de verwachtingen afstemmen op de cliënt. Daarnaast komt ook het krachtgerichte 

aspect voor in de vier cases. Alle vier gaat men uit van de kracht van de cliënt en zet men in op 

de vaardigheden van cliënt om de doelstellingen te bereiken. Ter nuance geven we mee dat 

doorstroombegeleidingen zich focussen op vaardigheden op het levensdomein wonen en de 

integrale woonbegeleidingen op diverse levensdomeinen naargelang de noden van de cliënt.  

Bij nabijheid erkent men ook de keuzevrijheid van de cliënt. De verschillende cases laten tijdens 

hun begeleiding de ruimte voor de cliënt om controle te hebben over hun eigen begeleiding. Al 

dient men de bemerking te maken dat dit eerder genuanceerd voorkomt in een voorwaardelijk 

kader. Waar men ondanks enkele verplichtende voorwaarden werkt vanuit de cliënt.  

Daarnaast komen woonbegeleiders tot het realiseren van impact door te werken aan het 

netwerk van de cliënt. De begeleiders zijn er zich van bewust dat ze slechts tijdelijk in het leven 

zijn van de cliënt. Daarom is het belangrijk dat zij inzetten op het uitbouwen van een sterk 

netwerk rond de cliënt, zodat de cliënt ook na de woonbegeleiding blijvend ondersteund wordt. 

Binnen ons model zijn er twee manieren om aan het netwerk van de cliënt te werken. Enerzijds 

heeft het betrekking op het informele netwerk van de cliënt. Binnen integrale begeleidingen zal 

men inzetten op het versterken en uitbreiden van de bestaande netwerken, bij de 

doorstroombegeleidingen activeert men het netwerk en voor Wonen met Kansen zet men 

hierop in via krachtgericht groepswerk. Anderzijds zet men ook in op het professioneel netwerk. 

De verschillende diensten zullen partners inschakelen afhankelijk van de noden van de cliënt. 

Dit komt in verschillende vormen aan bod in de verschillende cases. Bij de integrale 

woonbegeleidingen kan dit in de vorm van een duo-begeleiding of een casusoverleg waar men 

samenwerkt met een andere specialisaties. Terwijl Wonen met Kansen samenwerkt met een 

specifieke partner die de generalistische rol opneemt.  
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Tot slot werken woonbegeleiders ook doelgericht gedurende de hele woonbegeleiding om 

impact op maat van de cliënt te realiseren. Woonbegeleiders hanteren een strategie waarbij 

men tijdens de begeleiding inzet op quick wins om vertrouwen te winnen van de cliënt. De 

woonbegeleiders zullen deze doelgerichte strategie gebruiken om een gestructureerd plan op 

te stellen met als doelstelling een duurzame woonst te voorzien voor de cliënt. Het doelgericht 

handelen zal de verschillende interventies van de begeleiding vormgeven. 

7. Aanbevelingen voor een impactgedreven woonbegeleiding 

Vanuit het transversaal impactmodel formuleren we, tot slot, een aantal aanbevelingen. Dit op 

niveau van de basishouding van de woonbegeleider, de woonbegeleidingsdiensten, het 

netwerk en het beleid. Enerzijds kaarten we hier de verschillende werkzame principes aan die 

ervoor moeten zorgen dat de impactgedrevenheid van een woonbegeleidingstraject kan 

verzekerd worden. Anderzijds vullen we de aanbevelingen rond de werkzame principes aan 

met aanbevelingen uit eerder onderzoek die ook in de context van de woonbegeleiding van 

toepassingen zijn.  

7.1 Aanbevelingen op niveau van de basishouding van de woonbegeleider 

Een eerste set aan aanbevelingen om een impactgedreven woonbegeleidingstraject te 

realiseren, heeft betrekking op de basishouding van de woonbegeleiders die 

steeds gericht dient te zijn op het realiseren van nabijheid. Het onderzoek leert ons dat 

woonbegeleiders vaak met complexe cliëntsituaties geconfronteerd worden. Zo ervaren 

cliënten niet alleen problemen op het levensdomein ‘wonen’, maar ervaren ze ook 

moeilijkheden op andere levensdomeinen, zoals ‘financiën’ of ‘werk en opleiding’. Daarnaast 

blijkt ook dat cliënten soms moeilijk bereikbaar zijn omwille van een eerder zorgmijdend 

karakter, dat cliënten moeilijk aanhaken aan de hulpverlening omwille van een verleden in 

dakloosheid of dat cliënten afhaken van de woonbegeleiding omwille van onverwachtse 

gebeurtenissen die zich voordoen in het leven van cliënten. Om die reden stellen we dat het 

belangrijk is dat woonbegeleiders inzetten op een basishouding die gericht is op het realiseren 

van nabijheid. Deze nabijheid is belangrijk, wil men kennis kunnen verzamelen over de cliënt 

en wil men een vertrouwensrelatie kunnen opbouwen. Het onderzoek toont aan dat de 

woonbegeleiders hier reeds van bij de opstart van de begeleiding op inzetten en dit vertaalt zich 

in vijf onderliggende principes: generalistisch werken, op maat en krachtgericht werken, 

inzetten op keuzevrijheid, outreachend werken en doelgericht werken.  

Generalistisch werken aan diverse levensdomeinen  

Een basishouding die gericht is op nabijheid wordt in de eerste plaats gerealiseerd door 

generalistisch te werken aan diverse levensdomeinen van cliënten. Zoals eerder 

aangegeven, wil generalistisch werken zeggen dat woonbegeleiders vertrekken vanuit een 

integrale kijk op de cliënt. Dit generalistisch werken zorgt er in de eerste plaats voor dat de 

woonbegeleider de cliënt leert kennen op diverse levensdomeinen, waardoor de 

woonbegeleider ook de problemen van de cliënt leert kennen op deze 

domeinen. De woonbegeleider tracht dan om in de loop van de verdere begeleiding een 

antwoord te formuleren op deze problemen. Daarnaast zorgt men ervoor dat er een 

vertrouwensrelatie met de cliënt kan opgebouwd worden, omdat de woonbegeleider ook 

aandacht heeft voor de relatie met de cliënt. Tot slot vormt de woonbegeleider de brugfiguur 

tussen de cliënten en relevante hulp- en dienstverleningsorganisaties, waarbij de 
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woonbegeleider de cliënt ondersteunt, hulpverleners informeert en onderhandelt om cliënten 

tot hun rechten te laten komen. Met betrekking tot dit generalistisch werken komen we tot 

volgende aanbeveling:  

Aanbeveling 1: Woonbegeleiders dienen generalistisch te werken om:  

• De cliëntsituatie in zijn totaliteit te verkennen en problemen te detecteren  
• Antwoorden te formuleren voor de relevante levensdomeinen  
• Vertrouwen op te bouwen met de cliënt  

• De verbinding te maken tussen de cliënt en de relevante organisaties en diensten door 
het informeren en ondersteunen van de cliënt en te  onderhandelen met andere 
actoren 

 

Op maat en krachtgericht werken  

Daarnaast zorgen op maat en krachtgericht werken er ook voor dat woonbegeleiders een 

basishouding hanteren die gericht is op nabijheid. Het onderzoek toont aan dat 

woonbegeleiders op maat kunnen werken door een stappenplan op maat van de cliënt op te 

stellen, waarbij men rekening houdt met de verwachtingen en de krachten van de 

cliënt. Enerzijds door in te zetten op de krachten van de cliënt, kan men werken 

aan vaardigheden om zo problemen van cliënten het hoofd te bieden en de doelstellingen die 

men voor ogen heeft, te bereiken. Anderzijds door kracht vanuit de omgeving mee te nemen in 

te begeleiding. Het kan daarbij gaan om vaardigheden die zich situeren op het levensdomein 

‘wonen’, maar ook op de andere levensdomeinen naargelang de noden en de omgeving van 

de cliënt. Vanuit dit principe komen we tot volgende aanbeveling:   

Aanbeveling 2:  

• Woonbegeleiders dienen in te zetten op het realiseren van een positieve 
hulpverleningsrelatie waarbinnen er krachtgericht en op maat wordt gewerkt 
rond vaardigheden om problemen op diverse levensdomeinen tegen te gaan. 

• De stad Antwerpen dient te kijken naar  verantwoorde verlenging, waarbij procedure 
van één jaar verlengd kan worden indien dit verantwoord wordt. 

 

Inzetten op keuzevrijheid  

Bij een basishouding die gericht is op nabijheid, erkent men ook de keuzevrijheid van de 

cliënt. Dit wil zeggen dat de woonbegeleiders tijdens hun begeleiding de ruimte laten voor de 

cliënt om de regie in handen te nemen over hun eigen begeleidingstraject. Al dient men de 

bemerking te maken dat dit eerder genuanceerd voorkomt binnen een voorwaardelijk 

kader. We komen tot volgende aanbeveling: 

Aanbeveling 3: De woonbegeleiders dienen in te zetten op keuzevrijheid om:  

• Cliënten controle te doen nemen over hun eigen begeleidingstraject  
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Outreachend werken  

Om nabijheid te realiseren, werken woonbegeleiders daarnaast ook  outreachend. Dit wil 

zeggen dat woonbegeleiders in de (leef)omgeving van de cliënten aan de slag gaan. 

Dit outreachend werken neemt voornamelijk de vorm aan van een huisbezoek, maar het kan 

ook zijn dat woonbegeleiders cliënten ontmoeten op plaatsen waar de cliënt vaak komt, zoals 

ontmoetingsplekken in de wijk waar de cliënt woont. Reeds van bij het eerste gesprek werken 

woonbegeleiders outreachend en dit zet zich voort gedurende de gehele begeleiding. Hierdoor 

leren woonbegeleiders de leefomgeving van de cliënt kennen en gaan ze aan de slag in de 

leefomgeving van de cliënt zodat drempels ten aanzien van de woonbegeleider verlagen en ten 

aanzien van relevante organisaties en diensten in de wijk van de cliënt. Dit principe leidt 

ons tot volgende aanbeveling:  

Aanbeveling 4: Woonbegeleiders dienen in te zetten op outreachend werken om:  

• De drempels te verlagen ten aanzien van de woonbegeleiders 
• De drempels te verlagen naar de hulp- en dienstverlening 
• De woonbegeleiders zetten in op een warme overdracht bij andere diensten 

 

Doelgericht werken 

Tot slot werken woonbegeleiders ook doelgericht gedurende de hele woonbegeleiding om 

impact op maat van de cliënt te realiseren. Het onderzoek leert ons dat cliënten vaak weinig 

vertrouwen hebben in de hulpverlening omwille van eerdere ervaringen of drempels die ze 

ervaren ten aanzien van hulp- en dienstverleningsorganisaties. Om die reden hanteren 

woonbegeleiders een strategie waarbij men tijdens de begeleiding inzet op quick wins om 

vertrouwen te winnen van de cliënt. De woonbegeleiders gebruiken deze strategie om een 

gestructureerd plan op te stellen met als doelstelling een duurzame woonst te voorzien voor de 

cliënt. Het doelgericht werken geeft de verschillende interventies van de woonbegeleiding vorm. 

Aanbeveling 5: Woonbegeleiders dienen doelgericht te werken om: 

• Acute problemen snel aan te pakken 

• Het vertrouwen van cliënten te winnen met betrekking tot diens capaciteiten als 
professional 

• Een kwaliteitsvolle en duurzame woonst te realiseren 

7.2 Aanbevelingen op niveau van de woonbegeleidingsdiensten  

Ten tweede stellen we vast dat de professionals ook op niveau van de organisatie enkele 

moeilijkheden ervaren. Om die reden formuleren we een tweede set aan aanbevelingen op 

niveau van de woonbegeleidingsdiensten om een impactgedreven woonbegeleidingstraject te 

kunnen uitrollen. Het gaat hierbij om een aanbeveling tot autonoom handelen, het ter 

beschikking stellen van een woning en het monitoren van de cliënten. We bespreken deze 

aanbevelingen achtereenvolgens. 
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Autonoom handelen  

Vanuit het onderzoek naar de verschillende woonbegeleidingsdiensten stellen we vast dat 

woonbegeleiders voldoende autonomie moeten krijgen om te kunnen handelen volgens de 

vragen, noden en verwachtingen van de cliënten. In het bijzonder met betrekking tot de integrale 

woonbegeleiding, duren deze vaak langer dan één jaar omwille van de complexe cliëntsituaties 

waar woonbegeleiders mee geconfronteerd worden. Dit zorgt ervoor dat  het begeleidingstraject 

ook niet voorspelbaar en vaststaand is.  Een duurtijd bepalen voor de woonbegeleiding, beperkt 

de woonbegeleiders in wat ze kunnen betekenen voor de cliënt. Om te kunnen omgaan met 

deze complexe realiteit, moeten woonbegeleiders autonoom kunnen handelen in plaats van 

een vaststaand handelingskader te hebben dat moet doorlopen worden binnen een 

vaststaande tijdspanne. Autonoom handelen verwijst naar de mate waarin iemand vrij, 

onafhankelijk en discreet zijn of haar job kan uitvoeren (Van Mierlo et al., 2006). Autonoom 

handelen stelt woonbegeleiders in staat om problemen van cliënten naar boven te 

brengen en te zoeken hoe ze concreet met deze problemen aan de slag kunnen gaan, maar 

ook om deze problemen te benoemen ten aanzien van de cliënt. We komen tot volgende 

aanbeveling:  

Aanbeveling 6:  

De stad Antwerpen dient ervoor te zorgen dat woonbegeleiders voldoende autonoom 
kunnen handelen door hen voldoende tijd en ruimte te geven om op maat van de cliënt 
generalistisch, krachtgericht, outreachend, doelgericht en vanuit diens keuzevrijheid 
te kunnen werken.  

 

Het ter beschikking stellen van een woonst  

Een tweede aanbeveling op niveau van de organisatie heeft betrekking tot het ter beschikking 

stellen van een woonst. Cliënten die terecht komen bij de doorstroombegeleidingsdiensten 

worden geconfronteerd met een acute woonnood omwille van diverse redenen. Door het  ter 

beschikking stellen van een woning voor maximaal één jaar spelen woonbegeleiders in op de 

acute woonnood of het gebrek aan een eigen woning van cliënten. Het aanpakken van deze 

woonnood zorgt voor stabiliteit en rust door het wegnemen van een stressor. Vanuit deze rust 

kunnen we woonbegeleiders werken aan vaardigheden van de cliënt. Dit  leidt ons tot volgende 

aanbeveling:  

Aanbeveling 7: Woonbegeleiders dienen een woonst ter beschikking te stellen  om:  

• Cliënten een tijdelijke stabiele woonsituatie te bieden  
• Cliënten tot rust te laten komen 

 

Monitoring van de cliënt 

Een derde aanbeveling op niveau van de organisatie, betreft  het monitoren van de 

cliëntsituatie aan de hand van een monitoringsinstrument zoals de ZRM. Bij de start van een 

begeleiding worden de verschillende levensdomeinen van de cliënt in kaart 

gebracht. Afhankelijk van het type woonbegeleiding worden alle levensdomeinen, dan wel het 

levensdomein ‘wonen’ en de domeinen hieraan gerelateerd in kaart gebracht. Een 

monitoringsinstrument zorgt er met andere woorden voor dat de verschillende levensdomeinen 

van een cliënt bespreekbaar worden gemaakt. De informatie over de verschillende 
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levensdomeinen wordt dan door de woonbegeleider gebruikt om de begeleiding af te stemmen 

op maat van de cliënt. Ook in de loop van de verdere woonbegeleiding monitoren de 

woonbegeleiders het woonbegeleidingstraject van de cliënt, zodat deze steeds afgestemd blijft 

op de actuele noden van de cliënt. De woonbegeleiders zullen daarbij op verschillende 

momenten in de begeleiding opnieuw de verschillende levensdomeinen van de cliënt 

bevragen. Tot slot worden de levensdomeinen aan het einde van een woonbegeleidingstraject 

nogmaals onder de loep genomen om op die manier ook de resultaten van de woonbegeleiding 

in kaart te brengen.  Monitoren van de cliënt is belangrijk omdat uit het onderzoek blijkt dat de 

woonbegeleiding soms vroegtijdig moet stoppen, omdat woonbegeleiders geen meerwaarde 

meer kunnen bieden voor cliënten. Hierdoor is de woonbegeleiding ten alle tijden afgestemd op 

de noden van de cliënt. Vanuit dit principe komen we tot volgende aanbevelingen:  

Aanbeveling 8a:   

Woonbegeleiders dienen op regelmatige basis de levensdomeinen van cliënten in kaart te 
brengen zodat levensdomeinen bespreekbaar worden, de situatie van de cliënt gemonitord 
kan worden en zodat de resultaten van de woonbegeleiding zichtbaar worden.  

Aanbeveling 8b:   

De stad Antwerpen dient een registratiesysteem te ontwikkelen op maat van de verschillende 
praktijken van woonbegeleiding die focust op zowel de resultaten van de woonbegeleiding 
als het proces dat cliënten doorlopen (zie ‘indicatoren’).  

7.3 Aanbevelingen op niveau van het netwerk 

Verder formuleren we ook twee aanbevelingen met betrekking tot het netwerk om tot 

een impactgedreven woonbegeleidingstraject te komen. Het gaat hierbij zowel over het niet-

professionele, als over het professionele netwerk dat zich rond een cliënt bevindt. 

Werken aan het niet-professionele netwerk van de cliënt 

Enerzijds is het belangrijk dat woonbegeleiders werken aan het niet-professionele netwerk van 

cliënten om impact te realiseren. Dit kunnen woonbegeleiders doen door het bestaande 

informele netwerk van de cliënt versterken, uitbreiden en/of activeren. Uit het onderzoek blijkt 

immers dat cliënten hebben vaak beperkte of geen informele contacten hebben die hen kunnen 

ondersteunen. Het gaat daarbij om een beperkt aantal of geen contacten met vrienden, familie 

of buren. Werken aan het niet-professioneel netwerk is belangrijk, zodat cliënten ook na en 

naast de woonbegeleiding ondersteund kunnen worden wanneer er zich problemen stellen. We 

komen tot volgende aanbeveling: 

Aanbeveling 9:   Woonbegeleiders dienen te werken aan het niet-
professioneel netwerk om:  

• Ervoor te zorgen dat cliënten ook na de woonbegeleiding ondersteuning 
krijgen wanneer er zich problemen stellen.  
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Werken aan het professionele netwerk van de cliënt 

Anderzijds komen woonbegeleiders ook tot het realiseren van impact door te werken aan het 

professionele netwerk van de cliënt.  Uit het onderzoek blijkt immers dat sommige cliënten op 

meer dan één levensdomein problemen ervaren, waardoor er nood is aan expertise vanuit 

verschillende sectoren. Daarnaast ervaren cliënten vaak drempels om naar hulp- en 

dienstverleningsorganisaties te gaan, weten ze niet altijd waar ze terecht kunnen met hun 

problemen, waar ze recht op hebben of hebben ze ook na de woonbegeleiding nog nood aan 

ondersteuning.  Om een antwoord te kunnen bieden op deze moeilijkheden,  is het daarom 

belangrijk dat woonbegeleiders inzetten op het uitbreiden en inschakelen  van een sterk 

professioneel netwerk rond de cliënt, zodat de cliënt ook na de woonbegeleiding blijvend 

ondersteund wordt. .  . Dit kunnen woonbegeleiders in de eerste plaats doen door   intensief 

samen te werken met een andere hulpverlener om bijvoorbeeld de drempel naar de geestelijke 

gezondheidszorg te verkleinen. Daarnaast organiseren woonbegeleiders een casusoverleg 

met de verschillende hulpverleners die zich rond een cliënt bevinden om samen met de cliënt 

en zijn professioneel netwerk aan verschillende levensdomeinen tegelijk te kunnen werken. 

Meer gespecialiseerde woonbegeleidingen zullen dit casusoverleg niet organiseren, maar wel 

deelnemen hieraan vanuit het levensdomein wonen. De woonbegeleidingsdiensten zullen 

partners inschakelen of toevoegen aan het professionele netwerk afhankelijk van de noden van 

de cliënt. Door te werken rond het professionele netwerk, worden drempels naar diverse hulp- 

en dienstverleningsorganisaties verlaagd en de toegankelijkheid naar deze diensten 

verhoogd. Met betrekking tot dit netwerken komen we tot volgende aanbeveling:  

 

Aanbeveling 10a:   

Woonbegeleiders dienen te werken aan het (niet-)professioneel netwerk om:  

• Ervoor te zorgen dat cliënten ook na de woonbegeleiding ondersteuning 
krijgen wanneer er zich problemen stellen.  

• Te werken richting een dynamische sociale kaart 

• Via een intensieve, structurele en multidisciplinaire samenwerking om de 
toegankelijkheid naar andere diensten te verhogen  (vb. Duo-begeleidingen en 
casusoverleg). 

Aanbeveling 10b: De cliënt moet doorverwezen worden afhankelijk van diens noden om: 

• De cliënt centraal te zetten tijdens de doorverwijzing 

• Ervoor te zorgen dat de cliënt actief participeert aan de doorverwijzing 
Aanbeveling 10c: 

Woonbegeleidingsdiensten dienen in te zetten op het organiseren van intervisiemomenten 
met woonbegeleiders van andere diensten om andere spelers in het veld te leren kennen, 
ideeën uit te wisselen en van elkaar te leren.  
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7.4 Aanbevelingen op niveau van het beleid 

Tot slot worden woonbegeleiders ook geconfronteerd met moeilijkheden die enkel vanop het 

beleidsniveau aangepakt kunnen worden om een impactgedreven woonbegeleidingstraject te 

kunnen realiseren. Zo merken enerzijds de woonbegeleiders van de 

doorstroombegeleidingsdiensten op dat er vaak een gebrek is aan kwaliteitsvolle en betaalbare 

woningen op de sociale en private huurmarkt voor mensen die kampen met een acute 

woonnood. Daarnaast blijkt dat cliënten ook wantrouwen ervaren tegenover hulpverleners en 

organisaties, omdat ze soms veelvuldig incorrect doorverwezen worden. Om die redenen 

komen we tot volgende aanbevelingen: 

Aanbeveling 11a: De stad Antwerpen dient:   

• Te voorzien in voldoende, kwaliteitsvolle en betaalbare gezinswoningen om de woonnood in 
Antwerpen op te vangen. 

• Te werken aan een structureel aanbod van voldoende en betaalbare gezinswoningen voor de 
sociale huurmarkt alsook de private huurmarkt 

• Toe te zien op de kwaliteit van woningen om uithuiszettingen te voorkomen 
Aanbeveling 11b:  

De stad Antwerpen dient zo veel mogelijk diensten te betrekken bij een aanmeldpunt waar mensen 
met woonproblemen naar de juiste dienst worden doorverwezen, zodat cliënten niet meermaals 
worden doorverwezen en zodat de hulpverlening aansluit bij het profiel en de noden van de cliënt. 
Dit kan binnen de bestaande structuren zoals het Pension van Schoonhoven. 
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8. Bijlage 

8.1 Documenten CAIMeR ambulante woonbegeleiding CAW Antwerpen 

Onderstaand een overzicht van de Context, Actoren, Interventies, Mechanismen en Resultaten 

van de ambulante woonbegeleiding van CAW Antwerpen. Deze gegevens werden verzameld 

uit volgende documenten en websites: 

• Doelgroepanalyse CAW Antwerpen 

• Betoelagingsovereenkomst 2019 

• Jaarrapport 2019 

• Modulehandleiding CAW 

• www.caw.be/over-het-caw/organisatie/ 

• www.caw.be/over-het-caw/wie-zijn-we/ 

• www.caw.be/hoe-wij-helpen/begeleiding/wonen/ 

• www.caw.be/hoe-wij-helpen/begeleiding/wonen/woonbegeleiding/  

• www.caw.be/over-het-caw/samenwerking/ 

• www.caw.be/over-het-caw/wie-zijn-we/over-caw-antwerpen/ 

8.2 Documenten CAIMeR complexe woonbegeleiding Alert 

Onderstaand een overzicht van de Context, Actoren, Interventies, Mechanismen en Resultaten 

van de complexe woonbegeleiding van Alert. Deze gegevens werden verzameld uit volgende 

documenten: 

• Projectvoorstel 2017 

• Betoelagingsovereenkomst 2018 

• Bijlage betoelagingsovereenkomst 2018 

• Jaarverslag 2018 

• Addendum betoelagingsovereenkomst 2019 

• Halfjaarlijks verslag 2019 

• Jaarverslag 2019 

8.3 Documenten CAIMeR Beschermd en Begeleid Wonen 

Onderstaand een overzicht van de Context, Actoren, Interventies, Mechanismen en Resultaten 

van de complexe woonbegeleiding van Alert. Deze gegevens werden verzameld uit volgende 

documenten en websites: 

• Organigram 2020 

• Registratie voor interne werking 

http://www.caw.be/over-het-caw/organisatie/
http://www.caw.be/over-het-caw/wie-zijn-we/
http://www.caw.be/hoe-wij-helpen/begeleiding/wonen/
http://www.caw.be/hoe-wij-helpen/begeleiding/wonen/woonbegeleiding/
http://www.caw.be/over-het-caw/samenwerking/
http://www.caw.be/over-het-caw/wie-zijn-we/over-caw-antwerpen/
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• Jaarverslag 2019 

• https://www.antwerpen.be/socialecentra/ik-zoek-hulp/wonen 

• Convenant Stad Antwerpen en CAW  

 

8.4 Documenten CAIMeR Wonen met Kansen 

Onderstaand een overzicht van de Context, Actoren, Interventies, Mechanismen en Resultaten 

van de complexe woonbegeleiding van Alert. Deze gegevens werden verzameld uit volgende 

documenten en websites: 

• Verslag conferentie Innovatieve woonprojecten 

• Folder Wonen met Kansen 

• Draaiboek Wonen met Kansen 

• Projectvoorstel 2019 

• Welkomstbudel 2019 

• Modules Groepmomenten 2019 

• https://samenlevingsopbouw-antwerpenstad.be/wat-doen-we/projecten/wonen-met-

kansen/ 

 

 

https://www.antwerpen.be/socialecentra/ik-zoek-hulp/wonen
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8.5 Overzicht impactgedreven woonbegeleidingstrajecten 
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8.6 Aanzet denkoefening indicatoren om impact te meten 

Voor deze denkoefening zijn we vertrokken vanuit de definities die woonbegeleiders en cliënten 

geven aan het begrip ‘impact’. Uit het onderzoek blijkt dat de woonbegeleidingen op 

verschillende niveaus een impact realiseren: 

• Impact op het beleid: minder uithuiszettingen, het ontwikkelen van nieuwe woonmodellen, 

leegstandsbeheer… 

• Impact op de woonomgeving van cliënten: minder overlast, beter contact met buren, 

cliënten hebben een grotere kennis over de wijk waarin ze wonen 

• Impact op maat van de cliënt: er wordt op maat gewerkt aan het levensdomein ‘wonen’ en 

andere levensdomeinen waar zich problemen stellen. 

We stellen vast dat de impact van de woonbegeleiding niet alleen afhankelijk is van het type 

cliënt, maar ook van het type woonbegeleiding. Daarom is het belangrijk om het 

registratiesysteem, die de impact van de woonbegeleiding meet, af te stemmen op de 

verschillende woonbegeleidingsdiensten. In een eerste stap is het belangrijk om na te denken 

welke input, output en outcome er moet geregistreerd worden, als ook welke werkzame 

principes gemonitord moeten worden. In een tweede stap pleiten we voor een SWOT-analyse 

die de sterktes en zwaktes van de woonbegeleiding in kaart kan brengen. Hierdoor zullen 

woonbegeleidingsdiensten heel gericht kunnen nagaan waar verbetering mogelijk is. Het is 

daarbij wel belangrijk om per dienst de afweging te maken wat individuele begeleiders per case 

moeten registreren en wat diensten op geaggregeerd niveau moeten registreren. In 

onderstaande tabellen bieden we een overzicht van de manier waarop de input, output en 

outcome kan geregistreerd worden, als ook de werkzame principes van de woonbegeleiding. 

Deze tabellen zijn opgesteld op basis van wat woonbegeleidingsdiensten reeds registreren, 

aangevuld met zaken die nog geregistreerd kunnen worden op basis van de resultaten van het 

onderzoek. Uiteraard zijn deze tabellen niet exhaustief en gaat het slecht om een aanzet die 

verder denkwerk vereist. 

Input, output en outcome indicatoren 

INDICATOR VOORBEELD 

Input indicatoren 
Om inzicht te krijgen in het type cliënt. 

• Geslacht  

• Leeftijd  

• Nationaliteit 

• Opleidingsniveau 

• Gezinssituatie (alleenstaand, 
samenwonend, kinderen) 

• Verleden in dakloosheid 

• Aantal en welke hulpverleners rond de 
cliënt 

Output indicatoren 
Om te reflecteren over de primaire 
doelstellingen van de woonbegeleiding. 

• Aantal cliënten in een traject 

• Gemiddelde duurtijd traject 

• Progressie van een cliënt 

• Wijze van afronding 

• Casusoverleg 
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• Doorverwijzing 

• Informatie uitwisselen 

Outcome indicatoren 
Om inzicht te verwerven in de middel lange 
termijn resultaten van de woonbegeleiding. 
 

• Levensdomeinen ZRM 

Indicatoren op outcome van het 
begeleidingsproject: 

• De cliënt beschikt over een duurzame 
woonst 

• De cliënt heeft inzicht in zijn rechten 

• Relaties met huisbaas/ schuldeisers/ 
familieleden/ buren zijn hersteld 

• De cliënt heeft vaardigheden verworven 
op diverse levensdomeinen 

Indicatoren op  verloop van het 
begeleidingsproject: 

• De cliënt kent het proces van de 
woonbegeleiding 

• De cliënt is bereikbaar voor de 
woonbegeleider 

• De cliënt kent de te behalen doelen 

• De cliënt heeft vertrouwen in de 
woonbegeleider 

• De cliënt heeft vertrouwen in de 
hulpverlening 

• De cliënt ervaart een 
verandering/verbetering in zijn/haar 
situatie 

 

Methodiektrouwe indicatoren: werkzame principes van de woonbegeleiding 

WERKZAAM PRINCIPE INDICATOR 

Generalistisch werken  

Vanuit een integrale kijk op de cliënt  
Vertrouwen opbouwen met de cliënt.  
Optreden als brugfiguur tussen cliënt en 
hulp- en dienstverleningsorganisaties.  

• De woonbegeleider kent de cliënt op elk 
levensdomein  

• De woonbegeleiding omvat alle 
levensdomeinen  

• Er wordt gewerkt aan de 
zelfredzaamheid van de cliënt op 
diverse levensdomeinen   

• Herstellen van vertrouwen tussen de 
cliënt en de hulp- en dienstverlening  

• Herstellen van relaties met actoren rond 
het levensdomein ‘wonen’  

• Drempels naar hulp- en 
dienstverleningsorganisaties verlagen  

• De cliënt heeft inzicht in en komt tot zijn 
rechten  

Outreachend werken 
Werken in de (leef)omgeving van de cliënt.
  

• De woonbegeleider kent de 
(leef)omgeving en de woonsituatie van 
de cliënt  
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• De woonbegeleider gaat aan de slag in 
de woonsituatie van de cliënt 

Op maat en krachtgericht werken  
Werken op maat van de problemen waar de 
cliënt mee geconfronteerd worden.  
Starten vanuit de vaardigheden die cliënten 
reeds bezitten.  

• In samenspraak begeleidingsdoelen 
opstellen  

• Het aanleren van woon- en 
zoekvaardigheden  

• Op maat aanbieden van advies  

• Voortbouwen op de aanwezige krachten 
van mensen  

• Voortbouwen op aspiraties van de 
betrokkenen  

Inzetten op keuzevrijheid  
Het realiseren van het vermogen bij cliënten 
om zelf beslissingen of keuzes te maken, al 
dan niet binnen een conditioneel kader  

• Controle geven aan de cliënt over het 
begeleidingstraject  

• In samenspraak prioriteiten opstellen  

• Keuzes van de cliënt 
ondersteunen/faciliteren  

Het bieden van een woonst 
Het voorzien van een tijdelijk, stabiele 
woonsituatie  

• De acute woonnood van de cliënt 
aanpakken  

• Vanuit een stabiele woonsituatie werken 
aan de levensdomeinen van de cliënt  

Netwerkversterkend werken  
Werken aan het informele netwerk van de 
cliënt  
 

• Het informeel netwerk van de cliënt is in 
kaart gebracht  

• Het informeel netwerk van de cliënt 
wordt betrokken bij de woonbegeleiding  

• Het informeel netwerk van de cliënt is 
uitgebreid  

• Het informeel netwerk ondersteunt de 
cliënt  

Netwerken en samenwerken  
Werken aan verschillende levensdomeinen 
van een cliënt door middel van 
een formeel netwerk  
 

• Aanpakken van een urgent probleem  

• Drempels naar hulp- en 
dienstverleningsorganisaties verlagen   

• Het formeel netwerk van de cliënt is in 
kaart gebracht  

• Het formeel netwerk van de cliënt wordt 
betrokken bij de woonbegeleiding d.m.v. 
casusoverleg  

• Het formeel netwerk van de cliënt is 
uitgebreid afhankelijk van de noden van 
de cliënt  

Doelgericht werken  
Werken aan korte en lange termijn 
oplossingen voor noden van de cliënt  
 

• De woonbegeleider voorziet snelle 
oplossingen voor urgente problemen op 
diverse levensdomeinen  

• De woonbegeleider voorziet 
feedbackmechanismen om lange termijn 
oplossingen mogelijk te maken  
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Werken met een monitoringsinstrument  
Het woonbegeleidingsproces van de cliënt 
opvolgen, bijvoorbeeld aan de hand van de 
ZRM  
 

• De woonbegeleider heeft inzicht in de 
verschillende levensdomeinen van een 
cliënt  

• De woonbegeleider stemt de 
woonbegeleiding af op de noden en 
vragen van de cliënt  

• De woonbegeleider begeleidt de cliënt 
op verschillende levensdomeinen  

• De woonbegeleider volgt het effect van 
de woonbegeleiding op  

• De woonbegeleider stuurt de 
woonbegeleiding bij   

 

Aanbevelingen 

Bij deze denkoefening formuleren we nog enkele aanbevelingen. In de eerste plaats is het 

belangrijk om duidelijk te communiceren over de doelstellingen van de registratie aan de 

hand van de ZRM. Uit het onderzoek blijkt dat het voor woonbegeleiders niet altijd duidelijk is 

waarom ze moeten registreren en wat er gebeurt met de scores die men registreert via de ZRM. 

Naar aanleiding van een gesprek met beleidsmedewerkers5 stellen we vast dat er drie 

beleidsdoelstellingen zijn met betrekking tot het registreren via de ZRM: 

• Een gemeenschappelijke taal tussen verschillende hulp- en dienstverleningsorganisaties 

• Registreren om organisationeel leren mogelijk te maken 

• Registratie op maat van de cliënt om begeleidingsdoelen te kunnen bepalen 

Het is met andere woorden belangrijk om duidelijk over deze doelstellingen te communiceren, 

zodat woonbegeleiders op elk moment waarheidsgetrouw registreren en zodat ze gemotiveerd 

blijven om de scores te registeren. 

Een tweede aanbeveling heeft betrekking op de ZRM als begeleidingsinstrument. Uit het 

onderzoek komt naar voor dat de ZRM een aantal krachten bezit. Zo maakt de ZRM het mogelijk 

(1) om de diverse levensdomeinen van een cliënt te bespreken, (2) om de evolutie van een 

cliënt in kaart te brengen, (3) om de hulpverlening af te stemmen op de noden en verwachtingen 

van de cliënt, (4) om een cliëntsituatie te kwantificeren en (5) om éénzelfde taal te spreken 

tussen verschillende hulpverleners omwille van het objectieve karakter van het instrument. 

Echter brengt het instrument ook enkele knelpunten met zich mee. Ten eerste slaagt een ZRM 

er niet altijd in om informatie op maat van de cliënt weer te geven, omdat niet altijd elk 

levensdomein in de begeleidingsgesprekken besproken of geregistreerd wordt en omdat het 

moeilijk is om levensdomeinen te scoren. Ten tweede kan de ZRM geen correcte weergave 

geven van de causaliteit tussen een ondernomen interventie en het bereikte resultaat, omdat 

het geen rekening houdt met externe- of zwaartefactoren en omdat de maximaal behaalbare 

score van een cliënt niet in rekening wordt gebracht. Ten derde houdt de ZRM ook geen 

rekening met de wensen en de visie van de cliënt, omdat het instrument moeilijk te gebruiken 

is in dialoog met de cliënt. Tot slot kunnen cliënten ook kiezen welke informatie ze wel en niet 

 

5 In kader van de masterscriptie van Jens De Wulf (student Master Sociaal Werk aan de Universiteit Antwerpen): 

‘Tussen meten, leren en controleren: een onderzoek naar het gebruik van de zelfredzaamheidsmatrix in kader van 

impactmeting bij complexe woonbegeleidingen’. 
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delen met de woonbegeleider, waardoor de resultaten van de ZRM een vertekend beeld kunnen 

geven van de werkelijke cliëntsituatie6. In kader van deze knelpunten komen we tot twee 

aanbevelingen. Enerzijds pleiten we ervoor om de levensdomeinen expliciet te bevragen in 

begeleidingsgesprekken. Stel vragen zoals: ‘Heeft de cliënt het gevoel dat hij/zij is 

vooruitgegaan op dit levensdomein? Waarom wel/niet?’, ‘Welke drempels ervaart de cliënt?’ en 

‘Hoe kunnen deze drempels overwonnen worden?’. Anderzijds pleiten we ervoor dat de 

perceptie van de cliënt toegevoegd wordt aan het begeleidingsinstrument, waarbij er niet alleen 

een weergave is van de huidige ZRM-score, maar ook van de maximale score die de cliënt op 

een levensdomein kan of wil halen. Dit is noodzakelijk om de begeleidingsdoelen te kunnen 

bepalen en te monitoren, om de begeleiding af te stemmen tussen de woonbegeleider en de 

cliënt en om de levensdomeinen waar de cliënt niet aan willen of kunnen werken in kaart te 

brengen. Indien cliënten dan niet aan een levensdomeinen willen of kunnen werken, wil dit niet 

noodzakelijk zeggen dat de woonbegeleiding heeft gefaald, maar dat de cliënt hier niet op wil 

inzetten. 

Een derde aanbeveling heeft betrekking op de werkdruk. We pleiten ervoor dat men bij de 

ontwikkeling van een nieuw of aangepast registratie instrument aandacht heeft voor de 

werkdruk waar de woonbegeleiders mee geconfronteerd worden. Registratie via de ZRM zorgt 

volgens vele woonbegeleiders voor een verhoogde werkdruk omwille van een toename in de 

administratie. Om die reden roepen we op tot een slim registratiesysteem, zoals hierboven 

voorgesteld, waarbij er rekening wordt gehouden met het feit dat niet alles geregistreerd kan 

worden aan de hand van indicatoren én dat er aandacht moet zijn voor datgene wat 

woonbegeleiders moeten registreren en datgene wat men op organisatieniveau moet 

registreren.  

 

6 Voor meer informatie verwijzen we u door naar de masterscriptie van Jens De Wulf. 
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