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Narratief onderzoek Beschermd Wonen 2020-2021  
Onderzoeksbureau SenseGuide heeft in opdracht van de gemeente Veenendaal tussen 1 november 
2020 en 1 februari 2021 narratief sensemaking onderzoek verricht naar wat nodig is voor een geslaagde 
transitie “Van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis” in Veenendaal.   
 

In dit onderzoek is gebruikt gemaakt van een narratieve onderzoeksmethode. In deze methode gaat 

het om het verzamelen van ervaringsverhalen uit een representatieve steekproef van bewoners.  

 

Deelnemers aan het onderzoek worden in eerste instantie gevraagd een verhaal uit het dagelijkse 

leven te delen, gebaseerd op eigen ervaring of beeldvorming. De deelnemer voorziet zijn of haar 

verhaal daarna zelf direct van duiding door een aantal vragen te beantwoorden gerelateerd aan het 

onderzoeksvraagstuk. Deze worden ook wel duidingsvragen genoemd. De resultaten van antwoorden 

op de duidingsvragen verrijken de context van de verhalen en zijn tevens ook kwantitatieve 

indicatoren die het mogelijk maken statistische patronen en verbanden te vinden. Deze aanpak maakt 

het mogelijk de verhalen achter de cijfers te begrijpen.  

 

De wijze van bevraging in het onderzoek is zoveel mogelijk indirect van aard en er opgericht om 

ambigue ervaringen en gevoelens toe te laten om zo nieuwe invalshoeken te vinden. De gedachte 

achter de werkwijze is om de complexiteit van de dagelijkse werkelijkheid in kaart te brengen en 

sociaal wenselijkheid zoveel mogelijk te minimaliseren. Dit verschilt sterk van een directe bevraging, 

zoals in veel onderzoeksmethodes het geval is, waarbij de respondent vaak al kan inschatten wat het 

achterliggende doel is van de vraag en waardoor sociaal wenselijkheid altijd een factor is om rekening 

mee te houden.   

 

Aan het onderzoek in Veenendaal namen deel:  

• 36 cliënten (die potentie hebben om op korte of langere termijn kunnen uitstromen) 

• 31 persoonlijke begeleiders van o.a. Kwintes, Stichting Fred, Grasboom en EF5. 

• 158 bewoners van Veenendaal 
 
Het onderzoeksrapport biedt concrete aanknopingspunten voor het opstellen van een meerjarenplan 
om de lokale aanpak “Van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis” vorm te geven. In de bijlage treft 
u een samenvatting van het onderzoeksrapport, opgesteld door het onderzoeksbureau SenseGuide.  
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Bijlage 1: Samenvatting onderzoeksresultaten narratief onderzoek 
 
De gemeente Veenendaal zet in de komende jaren vervolgstappen in de beweging van Beschermd 
Wonen naar Beschermd Thuis. De visie is dat ondersteuning van mensen met een psychische 
kwetsbaarheid in toenemende mate plaatsvindt in de eigen woonomgeving, waar nodig met een 
beschikbaarheid van 24/7 per dag. SenseGuide onderzocht wat nodig is om deze transitie te laten 
slagen. Uniek zijn de meervoudige invalshoeken van het onderzoek: 36 cliënten met perspectief tot 
uitstroom, 31 persoonlijke begeleiders en 158 bewoners van Veenendaal deelden en duidden hun 
ervaringsverhalen. De onderzoeksmethode combineert verhalen met duiding van de vertellers 
resulterend in kwalitatief hoogwaardige data op een statistisch betrouwbaar niveau.  
 
Hieruit komt naar voren dat een succesvolle transitie aan drie voorwaarden gelijktijdig en in 
samenhang moet voldoen:  

• Het willen: versterken van de intrinsieke motivatie van cliënten en gehoor geven aan de 
wilskracht van cliënten in de stap naar een meer zelfstandig bestaan.   

• Het kunnen: aandacht voor risico’s en terugval van cliënten maar voorkomen van een 
remmend effect op het ontwikkelen van perspectief op zelfstandigheid.   

• Gunstige omstandigheden: een woonomgeving creëren waarin cliënten zich thuis voelen en 
kunnen meedoen met de samenleving.  

 
De voornaamste kansen voor een geslaagde transitie liggen in het creëren van gunstige 
omstandigheden in een woonomgeving die cliënten en bewoners bij elkaar brengt: kennis maken in de 
buurt, natuurlijke ontmoeting, meer focus op raakvlakken in plaats van verschillen, werving van maatjes 
en buurtcontactpunten. Verder is nauwe samenwerking tussen de beleidsdomeinen Welzijn, Wonen en 
Zorg nodig voor een samenhangende aanpak van de drie factoren. Het onderzoek biedt per factor 
hiervoor de volgende aanknopingspunten:    
 

Willen  
 
Cliënten zijn unieke personen en dromen van zelfstandigheid  
De combinatie van droom en willen is volgens deskundigen een belangrijke voorspeller voor het 
realiseren van zelfstandig wonen. Ruim 80 % van de cliënten die aan het 
onderzoek  deelnamen  dromen van een zelfstandige toekomst en zien daarin ook meer 
levensgeluk. Hun verhalen laten zien dat zij unieke personen zijn met unieke zorgbehoeften. 
De behoefte aan zelfstandigheid is een intrinsieke motivatie. Aanmoediging en ondersteuning van 
begeleiders en familie zijn daarop van grote invloed. Een duidelijk doel voor ogen hebben helpt om 
het ‘willen’ concreet te maken.   
 
Vertrouwen tussen cliënten en begeleiders is hoog  
De meeste begeleiders beschrijven hoe zij cliënten de ruimte geven om hun eigen levensverhaal te 
ontwikkelen. Ingrediënten als autonomie, eigen kracht, hoop op verandering en erkenning van de eigen 
ervaringsdeskundigheid spelen een grote rol.   
De vertrouwensband tussen persoonlijke begeleiders en cliënten in Veenendaal  is  wederzijds  zeer 
groot. Dit is een stevige basis voor een succesvolle transitie. Een voorwaarde voor ambulantisering van 
de zorg voor cliënten is dat de lokale begeleiding op individueel niveau goed verloopt en dat begeleiders 
elkaar aanvullen.   
 
De overgang naar Beschermd Thuis verloopt niet altijd lineair  
Een overgang naar een zelfstandig leven is een individueel proces en verloopt niet altijd lineair. Het is 
belangrijk om ruimte te houden voor individuele terugval om een negatief zelfbeeld (‘het lukt me toch 
niet’) bij cliënten te voorkomen en niet alleen in termen van afschalen te denken.   
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Bijstellen van de beeldvorming Beschermd Wonen    
Onder sommige cliënten leeft het beeld dat Beschermd Wonen een permanente oplossing is, zonder 
dat de psychische kwetsbaarheden en omstandigheden hiertoe aanleiding geven. Bijstelling van dit 
beeld zou cliënten stimuleren zich op een zelfstandig leven te richten.  

Er blijft een groep inwoners bestaan waarvoor beschermd wonen een noodzakelijke en permanente 
oplossing is. Per 1 januari 2021 is de Wet langdurige zorg (Wlz) opengesteld voor mensen met ernstige 
en chronische psychiatrische klachten. Vanaf 1 januari 2021 worden indicaties Wlz afgegeven door het 
CIZ en wordt de ondersteuning en het verblijf voor deze doelgroep niet langer vanuit de Wmo, maar 
vanuit de Wlz bekostigd.   

Kunnen  
 
Zelfinzicht en tijdig hulp vragen zijn succesfactoren  
Het onderzoek laat zien dat cliënten met potentie tot uitstroom zeer goed weten wanneer zij hulp nodig 
hebben en deze ook tijdig weten in te schakelen. We zien dat de motivatie van cliënten niet 
belemmerend is wanneer ze hun kwetsbaarheden onvoldoende onder controle hebben. 
Bijvoorbeeld bij het niet zelf kunnen bijhouden van de financiën of bij een terugval in de psychische 
problematiek. Vaste begeleiding ondersteunt hen dan waar nodig. In veel gevallen geldt dat 
professionele begeleiding niet uit het leven van cliënten is weg te denken.  
 
Spanningsveld tussen risicobeheersing en ontwikkelen perspectief op zelfstandigheid  
Een deel van de persoonlijke begeleiders worstelt met de balans tussen risicobeheersing (van vooral 
jongvolwassenen en het ontwikkelen van perspectief op zelfstandigheid. Deze begeleiders kiezen liever 
het zekere voor het onzekere. Ervaring of verwachtingen van ‘buitenaf’ beïnvloeden en versterken dit: 
de organisatie waar men voor werkt, familie van de cliënt, de opdrachtgever of de buurt waar de cliënt 
woont.  Dit spanningsveld belemmert een meer op sociale inclusie georiënteerde zorg en de 
maatschappelijke participatie van cliënten. Hospitalisering van cliënten is een forse drempel om de stap 
naar zelfstandigheid in te zetten.   
 
Meer aandacht voor verbinding maken  
Cliënten hechten veel waarde aan verbinding met een levenspartner of vrienden. Tegelijkertijd vinden 
ze het moeilijk contacten te leggen en te onderhouden. In het ontwikkelen van perspectief op 
zelfstandigheid is vooral aandacht nodig voor het verbinding maken met andere mensen. 
Georganiseerde contactmomenten (samen eten, koffiedrinken) zoals o.a. bij Stichting Fred, EF5 en 
Grasboom werken positief op de ontwikkeling van cliënten en zijn een goede opmaat voor het aangaan 
van meer ‘natuurlijke’ contacten die inclusie in de samenleving bevorderen.  
 

Gunstige omstandigheden   
 
Niet alleen focus op cliënt maar vooral op de woonomgeving  
Bestaande stigma’s onder bewoners in Veenendaal over cliënten gaan vooral over wat cliënten  anders 
maakt en niet wat bewoners met hen gemeen hebben. Vroeger was het gebruikelijk te denken dat 
mensen met psychische kwetsbaarheden baat hadden bij een instituut, met rust, ruimte en buitenlucht 
(separatie). Kanteling van dit denken vraagt naar ons idee om ‘omdenken’: niet de doelgroep staat op 
afstand van de samenleving maar de samenleving heeft de doelgroep op afstand gezet. In het herstel 
van cliënten ligt veel nadruk op het ‘willen en kunnen’. Het werken aan vaardigheden, structuur en 
dagbesteding zijn in de herstelaanpak de voornaamste ingrediënten. De gemeente en haar 
welzijnspartners staan echter voor de uitdaging om ook een woonomgeving te creëren waarin cliënten 
zich thuis voelen en meedoen met de samenleving. Er liggen kansen in meer gerichte begeleiding 
in ontspanning (hobby’s), sport en sociale ontmoeting. De focus van begeleiding zou zich minder 
moeten richten op de individuele problematiek van cliënten en meer op het creëren van positieve 
alternatieven en afleiding voor cliënten in verbinding met anderen.   
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Ruim draagvlak voor inclusie van cliënten in samenleving mits …  
Het draagvlak onder bewoners in Veenendaal voor inclusie van cliënten in de wijken en buurten is 
stevig maar ook kwetsbaar. Het bestaat deels uit begrip en empathie maar grotendeels ook uit 
een gedooggedachte met zorgen voor overlast en incidenten. Onder deze laatste groep is behoefte aan 
voorlichting en waarborging van achtervang van cliënten. De verschillen in opvattingen over inclusie van 
cliënten zijn niet groot tussen bewoners van de verschillende stadsdelen van Veenendaal.   
Daarnaast vragen, met name familieleden met eigen ervaring,  aandacht voor de levensbrede en 
levenslange aard van sommige problematiek zoals autisme. De stappen vooruit verlopen grillig, gaan 
langzamer en zijn vaak kleiner. Bewoners roepen (de gemeente) op om oog en aandacht te houden 
voor deze doelgroep. Volgens hen is niet alles maakbaar en moeten we als samenleving accepteren 
dat sommige mensen professionele bescherming of begeleiding blijvend nodig hebben. Een bezuiniging 
voor deze zeer kwetsbare doelgroep past hier niet bij.  
 
Beeldvorming door incidenten roept schrikbeelden op   
Beeldvorming is een voornaam aandachtspunt. Mensen met een psychische kwetsbaarheid is een zeer 
diverse doelgroep. Bewoners associëren hen met mensen met verward gedrag, verslaving, dementie 
en/of zware psychiatrische stoornissen. Dergelijke beeldvorming leidt snel tot averechtse 
(mede)werking of roept zelfs schrikbeelden op waarbij incidenten worden uitvergroot.   
  
Wantrouwen tegenover beleid onder klein deel van bewoners  
Een kleine groep bewoners wantrouwt het beleid omtrent doelgroepen in een kwetsbare 
situatie. Het beroep op de eigen verantwoordelijkheid voelt bij hen aan als een bezuinigingsopdracht 
van de overheid wat leidt tot schuring met de zorgtaak die velen de overheid toedichten.   
 
Natuurlijke contactmomenten bevorderen inclusie  
Natuurlijke contactmomenten zijn volgens bewoners een goede basis voor inclusie. Bewoners nemen 
regelmatig initiatieven die natuurlijke contacten tussen elkaar stimuleren.  
Geregisseerde contacten helpen bij het bevorderen van het natuurlijke contact. Dit kan bijvoorbeeld met 
een contactpersoon in de wijk die contacten tussen bewoners en cliënten regisseert.   
 
Vinden van een vaste dagbesteding heeft extra inspanning nodig  
Een vaste dagbesteding van cliënten maakt een zelfstandig bestaan voor cliënten aantrekkelijker en 
geeft ook meer zingeving. Ook bewoners zien dit als een randvoorwaarde voor inclusie. Ondanks goede 
startkwalificaties is het vinden van een zinvolle daginvulling nog een behoorlijke uitdaging. Het is 
raadzaam onbenutte kansen voor arbeidsbemiddeling te onderzoeken en gebruik te maken van 
ondernemers die openstaan om ruimte te bieden voor cliënten. Verder kan het intensiveren van de 
samenwerking met het maatschappelijk middenveld, de sociale werkvoorziening (IW4), 
verenigingen en religieuze organisaties bijdragen aan het vinden van een zinvolle dagbesteding.   
 
Een eigen plek onder de zon  
Bij gunstige omstandigheden horen ook (betaalbare) woonruimtes. Cliënten prefereren een 
eigen standaard woning in de woonwijk. Opvallend is dat het zelfstandig wonen met lotgenoten in een 
cluster of in een gezamenlijke woonvorm niet of nauwelijks naar voren komt in de verhalen van de 
cliënten. Gewoon Thuis is voor cliënten een prettig vangnet. Cliënten wonen zelfstandig, maar met een 
dagelijkse mogelijkheid tot onderling contact. Cliënten die last hebben van overgevoeligheid wonen 
graag in een rustige buurt.  
 
Contacten met ervaringsdeskundigen hebben positieve invloed op cliënten  
Contacten met ervaringsdeskundigen, mensen met een verleden van psychische 
kwetsbaarheid,  komen niet spontaan in de verhalen van cliënten naar voren.  De inzet 
van ervaringsdeskundigen in de transitie naar Beschermd Thuis heeft echter veel toegevoegde waarde. 
Uit zowel literatuurverkenning als het vooronderzoek blijkt dat contacten met oud-lotgenoten een 
positieve invloed hebben op het zelfstandig leven van cliënten.  
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