
SOCIAAL PENSION Yes, U matter! 

 

Minder eenzaamheid Bestrijding dakloosheid Reductie van zorgbudgetten Veiligere samenleving Lagere kosten maatschappij 

Hogere Effecten     

Bewoners hebben een 
sociaal netwerk. 

Bewoners en vergroten 
hun zelfredzaamheid en 

ontwikkelen zich op 
persoonlijk vlak. 

80% slagingspercentage door 
intrinsieke motivatie. 

Bewoners doen ertoe 
en delen 

verantwoordelijkheid. 

Haalbaar en 
kosteneffectief doel. 

Kosten begeleiding gedekt 
door PGB. 

Effecten     

Mensen met een hulpvraag 
krijgen direct toegang tot 
permanente huisvesting 

Bewoners ervaren een 
gevoel van waardigheid 

en geluk. 

De bewoners werken vrijwillig 
aan herstel waarbij de eigen 

keuze in de te ontvangen 
ondersteuning centraal staat. 

De Bewoners nemen deel 
aan activiteiten (koken, 
tuinwerkzaamheden, 

schoonmaak) 

Sociaal Pension is een lokaal 
alternatief voor zelfstandig 

wonen in een sociale 
huurwoning. 

Outputs     

   

 
 

Het Sociaal Pension Yes, U matter! 
biedt het fundament voor een leven in waardigheid: 

Het recht op huisvesting en zelfbeschikking voor mensen met een (lichte) hulpvraag. 

 
 

     

 Inputs Investeringen en operationele kosten Pension Kosten voor ondersteuning  

 

 



 

 

Doorrekening Kosten/Baten 

Woon/Leefvormen met hulpvraag 
Kosten dakloosheid    25.000 €/persoon/jaar 

Verblijf maatschappelijke opvang  29.000 €/persoon/jaar (12.000 € gemiddeld) 

Kosten psychiatrische patiënt voor Gemeente 17.000 €/persoon/jaar 

Kosten zorg laagbegaafd persoon  28.000 €/persoon/jaar 

Kosten verzorgingstehuis lichte zorg  32.000 €/persoon/jaar 

Kosten beschermd wonen   55.000 €/persoon/jaar 

Opvang jongvolwassenen jeugdinrichting 81.000 €/persoon/jaar 

Incidentele kosten zorg & welzijn & veiligheid & werk/inkomen 
Forensische zorg    280 €/persoon/dag 

Crisisopname GGZ    275 €/persoon/dag 

Deeltijdbehandeling 2e lijns GGZ  8.000 €/persoon/keer/duur 16 weken 

Politie inzet     45 €/uur 

Kosten bedreiging    2.700 €/delict 

Kosten mishandeling    5.500 €/delict 

Kosten vernieling openbare ruimte  730 €/delict 

Kosten vermogensdelict   1.400 €/delict 

Opiumdelict     670 €/delict 

Dagactiviteit/-besteding   30 €/persoon/dagdeel 

Vervoer dagactiviteit/-besteding  10 €/persoon/dag 

WW-uitkering      1.700 €/persoon/maand 

Schuldhulpverlening    1.500 €/persoon/jaar 

Uitzetting uit huurwoning   6.000 €/incident 

Klacht woningcoöperatie   300 €/incident 

Afsluiten elektriciteit    790 €/incident 



Ontruiming van een huis   200 €/interventie 

Kosten begeleid wonen na woninguitzetting 50.000 €/huishouden/jaar 

 

 

Sociaal Pension 

Wonen & Leven   8.652 €/bewoon(st)er/jaar   eigen bijdrage bewoners     

WW-Uitkering    20.400 €/bewoon(st)er/jaar  

Huurtoeslag    2.100 €/bewoon(st)er/jaar 

Thuiszorg    6.750 €/bewoon(st)er/jaar 

Psycholoog    960 €/bewoon(st)er/jaar 

Budgetcoach    660 €/bewoon(st)er/jaar 

 

 

 

 


