
Sneller Thuis
Uitstroom binnen de vrouwenopvang
Een enorme uitdaging!
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Wat kun jij als
ketenpartner doen?

Gevolgen vertraagde
doorstroom

De doelgroep Wat is er nodig? 

In het algemeen geldt dat de doelgroep van
de vrouwenopvang in de huisvestingswet
dan wel een bijzondere status kent, maar
in veel gemeenten ‘mee’ moet tussen
reguliere andere doelgroepen die
uitstromen uit zorginstellingen. Ook
vanwege de geringe omvang van de
doelgroep (voor veel gemeenten enkele
cliënten per jaar) is het moeilijk om
specifiek voor deze groep afspraken te
maken.

De uitstroom processen zijn zeer
verschillend per regio. Het is noodzakelijk
om de procedure rondom het verkrijgen
van een woning helder te krijgen en
daar gezamenlijke afspraken over
te maken (aanspreekpunt, werkwijze,
informatieset etc.) 

Binnen de vrouwenopvang verblijven
vrouwen, kinderen en soms mannen,
die in verband met problemen van
relationele aard of geweld hun
woonruimte hebben verlaten, tijdelijk in
de voorziening.

Zodra deze personen/ gezinnen klaar
zijn om zelfstandig te wonen,  zijn de
mogelijkheden om tijdig een geschikte
woning te bewonen beperkt. Dit heeft
een negatieve impact op de levens van
deze gezinnen en zorgt voor problemen
in de doorstroom binnen de keten.

1.  Ga met elkaar in gesprek hoe
      uitstroom binnen de regio
      georganiseerd is. Tip: bespreek
      samen het stroomschema urgentie
2.  Werk aan preventie (bijv. dader uit
      huis i.p.v. slachtoffer)
3.  Hanteer eenduidig beleid en
      communicatielijnen, benoem één
      contactpersoon
4.  Maak gezamenlijke afspraken over
      aan te leveren informatie en
      eenduidige werkwijze voor
      verkrijgen van een woning
5.  Frequent overlegmoment met
      ketenpartners om knelpunten te
      bespreken (korte lijntjes)
6. Organiseren van nazorg om 

       duurzaam resultaat te 
      bewerkstelligen.

Op personen/ gezinnen

Verergering (psychische) problematiek
Het leven van kinderen en vrouwen staat
pauze. Kinderen worden benadeeld in hun
ontwikkeling

 Regelen van eigen inkomen is ingewikkeld,
dubbele woonlasten waardoor financiële
problemen verergeren
Andere personen langer in onveiligheid
door beperkte instroommogelijkheden

Op de keten:

Hulp niet op de juiste plek
Druk op het systeem
Toename administratieve lasten


