
 

    

  

Samenvatting regionaal plan centrumgemeente Amersfoort 

 

Niemand hoeft op straat te slapen – dat is het uitgangspunt in de regio Amersfoort. De focus ligt op 

voorkomen dat mensen de opvang moeten gebruiken. Wie wel in de opvang zit, wordt snel begeleid 

naar een passende vervolgplek. Amersfoort zet niet alleen in op preventie, maar ook op wonen met 

een vorm van begeleiding en op het vernieuwen van de opvang. Ook het versnellen van de uitstroom 

heeft de volle aandacht. 

 

De uitdaging 

Amersfoort heeft geconstateerd dat er op diverse plekken in de opvangketen knelpunten bestaan. Zo 

was de uitstroom niet groot genoeg om de druk op de opvangcapaciteit structureel te beperken en 

om de nachtopvang te laten functioneren als vangnet. Mensen blijven geregeld ‘hangen’ vanwege 

een gebrek aan passende woon-zorgvoorzieningen en een tekort aan beschikbare en betaalbare 

huurwoningen. Een ander knelpunt is het realiseren van geschikte locaties als alternatief voor de 

opvang; het draagvlak in de wijk is een punt van aandacht. Soms wordt de samenwerking in de keten 

belemmerd omdat nog niet alle oplossingen voorhanden zijn, vooral als die domeinoverstijgend zijn 

of wanneer er veel partijen bij betrokken zijn. 

 

De aanpak 

Amersfoort zet in op verschillende vormen van wonen met begeleiding. Zo hebben cliënten in de 

nachtopvang behoefte aan zelfstandige woningen, al dan niet met een (lichte) vorm van begeleiding. 

Er zijn ook plekken voor begeleid of beschut wonen nodig. Daarnaast is er een groep mensen in de 

opvang die behoefte heeft aan een plek met intensievere begeleiding, zoals beschermd wonen of 

Housing First. Welke begeleiding iemand ook krijgt, de ondersteuning is altijd passend: zowel gericht 

op groei als op het versterken van de zelfredzaamheid, participatie en herstel.  

 

Preventie 

Twee voorbeelden van initiatieven die Amersfoort neemt op het gebied van preventie: 

 

Woningdelen 

Woningcorporatie De Alliantie spant zich in 2020 en 2021 in om huurders te werven die een kamer 

beschikbaar willen stellen, geïnspireerd op het al bestaande Amersfoortse project ‘De Rustplek’ en 

op de projecten ‘Onder de Pannen’ en ‘Kamers met Aandacht’. Het gaat hier met name om mensen 

die uitstromen uit de maatschappelijk opvang en de jeugdzorg.  



 

    

  

 

Schulden voorkomen of indammen 

Stadsring51, een stichting die hulp bij schulden biedt, gaat dak- en thuislozen een traject financiële 

zorgverlening aanbieden. Op dit moment is er financiële ruimte voor een beperkt aantal trajecten. 

De doelstelling is dat iedereen die zich meldt bij de nachtopvang of een 24/7-opvangvoorziening 

financiële zorgverlening kan krijgen.  

Om schulden te voorkomen moet de vroegsignalering efficiënter en uitgebreider worden. Denk aan 

het matchen van meldingen om meer mensen met beginnende betalingsproblemen te bereiken. 

Amersfoort wil hen helpen met een ‘outreachende’ aanpak. 

 

Vernieuwing van de opvang  

Op het gebied van vernieuwing van de opvang heeft Amersfoort de volgende ideeën: 

 

Toegang tot de opvang anders vormgeven 

Wanneer de toegang tot de opvang meer gezamenlijk tussen partners wordt georganiseerd, kan er 

sneller een integraal plan komen voor mensen die dakloos zijn of dreigen te worden. Ze kunnen dan 

eerder gaan werken aan herstel en uitstroom. Dit verlangt een snelle en deskundige intake en 

screening van de problematiek en een hulpaanbod op maat. 

 

Tijdelijk wonen voor mensen met een beperkte zorgvraag 

Amersfoort wil ongeveer dertig tijdelijke plekken creëren voor mensen met een beperkte zorgvraag, 

zodat ze niet in de nachtopvang hoeven te overnachten. Wanneer iemand direct een plek krijgt, is er 

een stabiele situatie om te werken aan herstel en een eigen woonplek. Welke vorm het wordt, 

bijvoorbeeld een corporatiehotel of passantenpension, is afhankelijk van de geschikte locaties en hun 

omvang. 

 

Wonen met begeleiding 

Hoe kun je wonen met begeleiding op verschillende manieren vormgeven? Amersfoort zoekt de 

oplossing onder meer in gemengd wonen en het concept Housing First. 

 

Gemengd wonen 

Samen met een woningcorporatie worden twee locaties gerealiseerd voor gemengd wonen. Hier 

gaan mensen met en zonder zorg of ondersteuningsvraag samenwonen. Bij de kwetsbare doelgroep 



 

    

  

kijkt Amersfoort vooral naar jongeren. Er komt ook een aantal plekken voor uitstroom uit de 

maatschappelijke opvang. 

 

Housing First 

De gemeente Amersfoort voert een pilot Housing First uit. Het is de bedoeling om uiteindelijk door te 

groeien naar veertig cliënten. Daarnaast verkent de stad de mogelijkheden om Housing First te 

verbreden.  

 

Contactpersoon 

Matthijs van Leur, e-mail: M.vanLeur@amersfoort.nl 

 


