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Samenvatting
Op een rustig gelegen terrein aan de Soesterbergstraat, tussen de wijken Overschie en Schiebroek in Rotterdam, staan
de “Skaeve Huse”. Dit zijn speciale woningen bedoeld voor
mensen die zich niet kunnen aanpassen aan een gewone
woonomgeving en ernstige overlast voor hun omgeving veroorzaken. De onderzoeksafdeling van de gemeente (OBI)
heeft een evaluatie in twee delen uitgevoerd om inzichtelijk
te maken wat de Skaeve Huse betekenen voor de nieuwe
en oude omgeving van de bewoners van de Skaeve Huse.
Deze rapportage beschrijft de tweede meting en heeft betrekking op de situatie een jaar na ingebruikname van de
eerste woningen.
Het project Skaeve Huse heeft drie doelstellingen:
1. De woonoverlast in Rotterdamse woonbuurten tegengaan en de leefbaarheid en veiligheid in de buurten verbeteren, door notoire overlastgevers uit de buurt te verplaatsen.
2. Voorkomen dat er woonoverlast optreedt in de omgeving van de Skaeve Huse.
3. Voorkomen dat overlastgevers op straat komen te
staan en deze in de Skaeve Huse begeleiden met als
uitgangspunt dat deze mensen door middel van (bemoei)zorg op termijn weer terugkeren naar een andere
(reguliere) woonsituatie (maar niet in de oude woonomgeving).

Leefbaarheid en veiligheid oude
omgeving
Het eerste doel van de Skaeve Huse is woonoverlast in Rotterdamse woonbuurten tegen te gaan en de leefbaarheid en
veiligheid in de buurten te verbeteren door notoire overlastgevers uit de buurt te verplaatsen. Al snel bleek dat een objectieve (cijfermatige) vergelijking van woonoverlast voor en
na vertrek van de overlastgevers in de oude woonomgeving
op basis van de beschikbare gegevens van de politie niet
goed mogelijk was.
Aangezien de overlastgevers met de verhuizing naar de
Skaeve Huse uit hun woonwijk zijn vertrokken, ligt het voor
de hand dat daarmee ook de overlast die zij daar veroorzaakten is opgehouden of in elk geval drastisch is teruggedrongen. Er zijn enkele incidenten geweest waarbij bewoners in hun oude woonomgeving nog overlast veroorzaakten, maar na ingrijpen door het Centrum voor Dienstverlening (CVD) en politie is dat gestopt. Verder zijn er geen gevallen bekend van woonoverlast in de oude woonomgeving.

Leefbaarheid en veiligheid nieuwe
omgeving
Het tweede doel van het project Skaeve Huse is om te voorkomen dat er woonoverlast optreedt in de omgeving van de
Skaeve Huse. Uit incidentenformulieren en periodieke voortgangsrapportages van het CVD, politieregistraties van overlastmeldingen en misdrijven en een gesprek met de wijkagent valt op te maken dat de komst van de Skaeve Huse
geen nadelige gevolgen heeft gehad voor de veiligheid en
leefbaarheid in de aangrenzende wijken. Omwonenden
hebben geen meldingen gedaan van overlast die aantoonbaar werd veroorzaakt door bewoners van de Skaeve Huse.
Interviews met buurtbewoners en passanten bevestigen dat
zij in het eerste jaar van het project geen noemenswaardige
hinder hebben ervaren van (de bewoners van) de Skaeve
Huse.
De veiligheid op het terrein zelf is wel een punt van aandacht. Verbaal en fysiek geweld tussen bewoners of bedreiging met fysiek geweld van personeel komt met enige regelmaat voor. Mogelijk maatregelen ter verbetering van de veiligheid op het terrein zijn: voortzetten 24/7 toezicht, aanpassen huurconstructie en afsluiten terrein. Dat laatste is ondertussen gebeurd.

Het verloop van het eerste jaar van
de Skaeve Huse
Het derde doel van de Skaeve Huse is om te voorkomen dat
overlastgevers op straat komen te staan en hen te begeleiden zodat terugkeer naar een andere (reguliere) woonsituatie mogelijk wordt.
Deze doelstelling is onderzocht door inzicht te geven in het
verloop van het eerste jaar van het project aan de hand van
een beschrijving van de volgende punten: 1. de selectie,
toeleiding en begeleiding van de bewoners; 2. wat voor
soort bewoners wonen er en wat zijn hun ervaringen met het
wonen in de Skaeve Huse; en 3. hoe ziet de begeleiding van
de bewoners eruit en wat zijn hun mogelijkheden voor uitstroom.
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Selectie en toeleiding
Een hardnekkige overlastgever kan worden voorgedragen
aan de selectiecommissie voor de Skaeve Huse. Op basis
van het wel of niet voldoen aan een aantal punten (overlastgever voldoet aan de kenmerken van de doelgroep (langdurige overlast, recente meldingen, betrokkenheid zorg, mogelijkheid tot uitzetting); plaatsing is sluitstuk; overlastgever
past in de groep) geeft de selectiecommissie een positief of
negatief advies over mogelijke plaatsing in Skaeve Huse.
Alle leden van de selectiecommissie zijn vooral positief over
de samenwerking. Vooral de diversiteit aan expertise van de
samenwerkingspartners en de korte lijnen worden als prettig
ervaren. Toch zijn er ook wel wat aandachtspunten/opstartproblemen aangegeven bij het selectieproces. Met de name
de instroomduur vond men te lang. Een ander aspect betreft
het niet kunnen delen van (zorg)inhoudelijke informatie met
de selectiecommissie in verband met de privacywetgeving.

nu soms wel bereid zijn om zorg te accepteren omdat er een
vertrouwensband is met de hulpverleners van het CVD. Verder komen volgens het CVD de meeste bewoners in de eerste weken op Skaeve Huse tot rust. Ondanks dat hun persoonlijke problematiek nog aanwezig is, hebben zij geen
conflicten met omwonenden of instanties. Door de 24- uurs
aanwezigheid van medewerkers op het terrein, is er laagdrempelig contact mogelijk en kunnen medewerkers o.a.
eerder problematiek signaleren.
Door middel van de begeleiding op de Skaeve Huse zal het
voor een deel van de bewoners mogelijk zijn om op termijn
weer zelfstandig te gaan wonen, eventueel met begeleiding
van een wijkteam. Anderen zullen meer op hun plek zijn in
een begeleid wonen omgeving.

Conclusie
Al met al kan geconcludeerd worden dat in ieder geval de

Bewoners
Er zijn sinds de opening van de Skaeve Huse 13 mensen
(10 mannen en 3 vrouwen) woonachtig (geweest) op het terrein. Drie bewoners zijn inmiddels weer vertrokken. Allen
zouden anders op straat zijn komen te staan.

eerste twee doelstellingen zijn behaald: het wegnemen van
overlast in de voormalige woonomgeving van de bewoners
van de Skaeve Huse en het voorkomen dat er woonoverlast
optreedt in de omgeving van de Skaeve Huse. Wel zijn er
regelmatig incidenten op het terrein zelf. Wat betreft de

Begeleiding
Er is 24/7 toezicht op het terrein waarbij alles wordt geobserveerd en genoteerd in een logboek. Daarnaast is er 40
uur per week individuele begeleiding voor de bewoners aanwezig.
Voor een aantal bewoners is een actieplan opgesteld. Bij
anderen, die er nog kort wonen, richt de begeleiding zich
nog vooral op het opbouwen van een vertrouwensband.
Zorgverleners van deze doelgroep moeten over een lange
adem beschikken. Vaak worden er wel (kleine) stappen
vooruit gezet, maar regelmatig is er ook weer sprake van
een terugval. Toch is men over het algemeen positief over
de resultaten die geboekt worden. Er wordt vooral winst gezien in het feit dat bewoners voorheen zorgmijders waren en
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derde doelstelling is in ieder geval voorkomen dat de bewoners van de Skaeve Huse op straat kwamen te staan. Ook
kunnen we voorzichtig concluderen dat de begeleiding in
sommige gevallen goed lukt, maar dat er wel een lange
adem nodig is. Waarschijnlijk notoire zorgmijders lijken door
de 24/7 toezicht en de begeleiding op een gegeven moment,
al dan niet door een gedwongen opname, toch open te
staan voor een vorm van begeleiding en doelen te willen
stellen. Door op een gegeven moment die doelen te bereiken en een zinvolle dagbesteding te realiseren kunnen deze
bewoners, al dan niet met een vorm van begeleiding, wellicht terugkeren naar een reguliere woning of doorstromen
naar bijvoorbeeld een begeleid wonen woonvorm.
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Inleiding
uit vertegenwoordigers van de betrokken samenwerkingspartners, omwonenden, omliggende organisaties, bedrijven
en winkeliers.

1.1 Achtergrond
Op een rustig gelegen terrein aan de Soesterbergstraat, tussen de wijken Overschie en Schiebroek in Rotterdam, staan
de “Skaeve Huse”. Dit zijn speciale woningen bedoeld voor
mensen die zich niet kunnen aanpassen aan een gewone
woonomgeving en ernstige overlast voor hun omgeving veroorzaken.

De naam komt uit Denemarken, waar het concept is bedacht, en betekent letterlijk ‘raar huis’: ongewone huizen
voor een ongewoon bestaan, voor mensen met een onaangepaste leefstijl. De woonvorm is een uiterste middel dat
wordt ingezet wanneer andere ingrepen niet werken. Door
structurele overlastgevers een alternatieve woonoplossing
aan te bieden kan de rust in woonwijken weer terugkeren en
wordt voorkomen dat een overlastgever op straat belandt en
gaat zwerven. Uit de ervaringen in Denemarken en in andere Nederlandse steden blijkt dat de Skaeve Huse kunnen
bijdragen aan minder woonoverlast voor buurten en dat de
Skaeve Huse weinig tot geen overlast veroorzaken voor de
aangrenzende wijken.
De gemeente Rotterdam, Woonstad Rotterdam, het Centrum Voor Dienstverlening (CVD) Rotterdam en de politie
werken samen in het woonproject Skaeve Huse. Woonstad
Rotterdam is verantwoordelijk (geweest) voor de bouw en
het technische beheer van de woningen. (Woon)begeleiders van het CVD zorgen voor het (sociaal) beheer en de
(persoonlijke) begeleiding van de bewoners; waarbij zij direct de wijkagent kunnen inschakelen wanneer dat nodig is.
Naast deze partijen is er een beheercommissie die bestaat
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Op het terrein staan 11 woningen en één beheerdersunit.
Het terrein is groen ingericht met een hoge heg en een hek
eromheen zodat bewoners er rustig kunnen wonen met weinig prikkels van buitenaf. De woonvorm bevindt zich niet al
te ver van voorzieningen als winkels, bus en metro. Er is één
centrale ingang aan de Soesterbergstraat en er is een nooduitgang. De locatie is goed bereikbaar voor hulpdiensten
(politie, brandweer).
De eerste bewoners zijn begin juli 2017 gearriveerd. Ze zijn
allen alleenstaand en wonen in principe vrijwillig in de
Skaeve Huse (het alternatief is uithuisplaatsing).

De bewoners moeten zich aan regels houden en zijn verplicht om de begeleiding en zorg die ze nodig hebben, te
aanvaarden. De begeleiding is gericht op het stellen van
grenzen en het brengen van rust en regelmaat. Daarnaast
richt de begeleiding zich erop om bewoners op termijn weer
te leren wonen in een gewone woonomgeving.
Het project Skaeve Huse heeft drie doelen:
1. Woonoverlast in Rotterdamse woonbuurten tegen gaan
en de leefbaarheid en veiligheid in de buurten verbeteren, door notoire overlastgevers uit de buurt te verplaatsen.
2. Voorkomen dat er woonoverlast optreedt in de omgeving van de Skaeve Huse.
3. Voorkomen dat overlastgevers op straat komen te
staan en deze in de Skaeve Huse begeleiden met als
uitgangspunt dat deze mensen door middel van (bemoei)zorg op termijn weer terugkeren naar een andere
(reguliere) woonsituatie (maar niet in de oude woonomgeving).

a.
b.
c.

1.3 Aanpak
1.

Om na te gaan wat het vertrek van de overlastgevende
bewoners heeft betekend voor de directe woonomgeving van hun voormalige woonadres (op niveau 6-cijferige postcode) zijn registratiegegevens van de politie
(meldingen en misdrijven)2 verzameld om het aantal
meldingen voor vertrek van de bewoner te vergelijken
met het aantal meldingen dat is gedaan na het vertrek
van de bewoner uit de buurt.

2.

Om de invloed van de inhuizing van de overlastgevende personen in de Skaeve Huse op de leefbaarheid
en veiligheid in de nieuwe woonomgeving van de bewoners te bekijken, is gebruik gemaakt van:
a. gestructureerde interviews met omwonenden, passanten (zoals gebruikers van de P&R en bezoekers van het bedrijventerrein en nabijgelegen winkels in Schiebroek) en medewerkers bij bedrijven
en instellingen in de omgeving van de Skaeve
Huse;
b. registratiegegevens van de politie (meldingen en
misdrijven)2 vanaf de opening van de Skaeve Huse
op postcode 3045SB;
c. ingevulde incidentenformulieren van incidenten op
het terrein zelf (door CVD);
d. periodieke voortgangsrapportages van het CVD;
e. gesprekken met professionals (zoals een wijkagent
en medewerkers van het CVD).

3.

Het verloop van het eerste jaar van het project is beschreven aan de hand van:
a. documentanalyse en interviews met betrokken professionals (gemeente, CVD, Woonstad);
b. dossieronderzoek (van Directie Veiligheid van de
gemeente Rotterdam (DV) en het CVD) met betrekking tot de bewoners van de Skaeve Huse;
c. semigestructureerde interviews met enkele bewoners.

De onderzoeksafdeling van de gemeente (OBI) heeft een
evaluatie uitgevoerd om inzichtelijk te maken wat de Skaeve
Huse betekent voor de nieuwe en oude omgeving van de
bewoners van de Skaeve Huse. De evaluatie bestond uit
twee metingen. De eerste meting had betrekking op de situatie in de omgeving van de Skaeve Huse voorafgaand aan
de ingebruikname van de woningen.1 De tweede meting
heeft betrekking op de situatie een jaar na ingebruikname
van de eerste woningen. De resultaten van deze tweede
meting worden in dit rapport beschreven.

1.2 Doelstelling
Doel van dit onderzoek is om te evalueren of er aan de drie
doelen van de Skaeve Huse wordt voldaan. Dat wordt gedaan door inzicht te geven in:
1. De invloed van de Skaeve Huse op de leefbaarheid en
veiligheid in de voormalige (directe) woonomgeving van
de Skaeve Huse bewoners.
2. De invloed van de Skaeve Huse op de leefbaarheid en
veiligheid in de (directe) omgeving van de Skaeve
Huse.
3. Het verloop van het eerste jaar van de Skaeve Huse,
door het beschrijven van de:

1

Zie het rapport: Skaeve Huse in Rotterdam Eerste Meting - Martijn Epskamp, Marianne de Snoo, Matthieu Permentier. Rotterdam; Onderzoek en Business Intelligence (OBI). 2017.
2
De registratiegegevens van misdrijven komen uit de Basisvoorziening Handhaving (BVH) en de meldingen komen uit Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS) van de politie en omvatten

selectie van bewoners en toeleiding naar de
Skaeve Huse;
kenmerken van bewoners en hun ervaringen met
het wonen in de Skaeve Huse;
begeleiding van de bewoners en mogelijkheden
voor uitstroom.

door de politie geregistreerde misdrijven en meldingen. Bij
deze registraties is sprake van selectiviteit doordat niet altijd
een melding wordt gedaan.

Inleiding – Hoofdstuk 1
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De mondelinge en/of schriftelijke interviews zijn gehouden
met vertegenwoordigers van de volgende betrokken partijen:
1.

2.

3.

4.

5.

10

Gemeente Rotterdam
a. Directie Veiligheid
Directie Veiligheid van de gemeente Rotterdam is verantwoordelijk voor de uitvoering
van het “Actieplan Woonoverlast 2015-2019”
van de gemeente, waarvan Skaeve Huse het
sluitstuk vormt. De woonoverlastcoördinatoren dragen potentiele bewoners voor aan de
selectiecommissie. Gesproken met teamleider en beleidsadviseur Woonoverlast.
Maakt deel uit van de selectiecommissie.
b. Cluster Maatschappelijke ontwikkeling
Cluster Maatschappelijke ontwikkeling is verantwoordelijk voor het contract met de zorgverlener Centrum voor Dienstverlening. Gesproken met beleidsadviseur PGW&Z B&O
Zorg & Maatschappelijke Opvang, verpleegkundige van de GGD, Team Vangnet en Advies en contractmanager PGW&Z B&O Zorg
& Marktsamenwerking.
Maakt deel uit van de selectiecommissie.
c. Cluster Stadsontwikkeling
Cluster Stadsontwikkeling is verantwoordelijk
geweest voor de opzet en ontwikkeling van de
Skaeve Huse. Gesproken met de projectleider.
Centrum voor Dienstverlening
Centrum voor Dienstverlening draagt zorg voor de
begeleiding van de bewoners van Skaeve Huse.
Gesproken met clustermanager, algemeen projectleider, teamleider, begeleiders en sociaal beheerder
Maakt deel uit van de selectiecommissie.
Woonstad Rotterdam
Woonstad Rotterdam is verantwoordelijk voor de
exploitatie en beheer van de wooneenheden van
Skaeve Huse. Gesproken met projectleider en
wijkbeheerder.
Maakt deel uit van de selectiecommissie.
Politie
De wijkagent staat in nauw contact met het Centrum voor Dienstverlening en ziet o.a. toe op ordehandhaving op de Skaeve Huse.
Beheerscommissie
In de beheerscommissie zitten vertegenwoordigers van bovenstaande partijen, omwonenden,
bedrijven en de Gebiedscommissie. Gesproken
met diverse omwonenden, vertegenwoordigers
van bedrijven en organisaties in de buurt en passanten. De beheerscommissie houdt een vinger
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6.

aan de pols wat betreft gemaakte afspraken met
en tussen verschillende partijen, spreekt partijen
daarop aan en geeft advies aan de betrokken partijen.
Bewoners van Skaeve Huse

1.4 Leeswijzer
De hoofdstukken 2, 3 en 4 van dit rapport gaan in op ervaren
overlast, veiligheid en leefbaarheid. Hoofdstuk 2 beschrijft
overlast in de oude woonomgeving na vertrek van de desbetreffende bewoner. Hoofdstuk 3 gaat over de veiligheid en
leefbaarheid in de directe omgeving van het terrein van de
Skaeve Huse. In hoofdstuk 4 wordt stilgestaan bij de veiligheid en leefbaarheid op het terrein zelf. De hoofdstukken 5,
6 en 7 beschrijven het verloop van het eerste jaar van het
project. In hoofdstuk 5 staat een beschrijving van de selectie
en toeleiding naar de Skaeve Huse. In hoofdstuk 6 staat een
beschrijving van de (achtergrond)kenmerken van de bewoners van de Skaeve Huse, inclusief overlastproblematiek in
de oude omgeving en zelfredzaamheid ten tijde van de inhuizing. Ook staan de ervaringen van de bewoners van
Skaeve Huse met hun nieuwe woonomgeving in dit hoofdstuk beschreven. Hoofdstuk 7 geeft een overzicht van het
sociaal beheer en de begeleiding, inclusief voortgang/toekomstperspectief van de bewoners (ten aanzien van uitstroom). Het rapport eindigt met een korte beschrijving van
de belangrijkste bevindingen en conclusie (hoofdstuk 8).

Inleiding – Hoofdstuk 1
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Leefbaarheid en veiligheid oude omgeving
Een belangrijk doel van het project is het vergroten van de

is het niet mogelijk om op adresniveau te bepalen of er mel-

leefbaarheid en veiligheid in de oude woonomgeving van de

dingen zijn gedaan en dus ook niet of ze zijn opgehouden of

bewoners van de Skaeve Huse.

afgenomen.

2.1 Incidenten politie

Aangezien de overlastgevers met de verhuizing naar de
Skaeve Huse uit hun woonwijk zijn vertrokken, ligt het wel
voor de hand dat daarmee ook de overlast die zij daar ver-

Vooraf was het de bedoeling dat in deze tweede meting aan

oorzaakten is opgehouden of in elk geval drastisch is terug-

de hand van politieregistraties van overlastmeldingen en

gedrongen. De overlastcoördinatoren van Directie Veilig-

misdrijven3 zou worden onderzocht hoe de veiligheids- en

heid hebben dit bevestigd.4 Er zijn twee gevallen bekend

overlastsituatie zich heeft ontwikkeld in de voormalige wo-

waarbij een bewoner nog overlast heeft veroorzaakt in de

ningomgevingen van de mensen die naar de Skaeve Huse

oude woonomgeving. De eerste betreft een bewoner uit

zijn verhuisd. De bewoners van de Skaeve Huse zijn afkom-

Schiebroek die na verhuizing nog weleens terugging naar

stig uit de volgende gebieden van Rotterdam: Charlois, Fe-

de oude woning en daar overlast veroorzaakte. Inmiddels is

ijenoord, Hillegersberg-Schiebroek, Hoogvliet, Noord, Over-

er een pandverbod dat deze bewoner verbiedt nog in de

schie, Prins Alexander en Rotterdam Centrum (zie afbeel-

oude portiek te komen (bij de partner). Een andere bewoner

ding 2.1 voor de locaties van deze gebieden).

uit Overschie heeft nog éénmalig overlast veroorzaakt in de

Al snel bleek dat een objectieve (cijfermatige) vergelijking

oude woonomgeving. Hierna heeft een correctief gesprek

van woonoverlast in de oude woonomgeving, voorafgaand

plaatsgevonden met de politie.

aan de inhuizing van de bewoners in de Skaeve Huse met
daarna, om twee redenen niet goed mogelijk was. Door leveringsproblemen bij de politie was de registratie van over-

2.2 Conclusie

lastmeldingen onvolledig (het eerste half jaar van 2018 ontbrak). Daarnaast staan de overlastmeldingen in verband

Al met al nemen we aan dat deze eerste doelstelling is be-

met privacy geregistreerd op postcode 6 posities. Daardoor

haald: het wegnemen van overlast in de voormalige woonomgeving van de bewoners van de Skaeve Huse.

Figuur 2.1 Gebieden met voormalige
woonomgevingen bewoners Skaeve Huse

3

Afkomstig uit de basisvoorziening handhaving (BHV) en het Geintegreerd Meldkamer Systeem (GMS)
4 Zie hiervoor het persbericht van de gemeente Rotterdam
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Van 14-03-2018 “Skaeve Huse beëindigen woonoverlast”
https://www.persberichtenrotterdam.nl/bericht/2392/Skaeve-Husebe%C3%ABindigen-woonoverlast/

Leefbaarheid en veiligheid nieuwe omgeving
In het laatste geval is specifiek gevraagd naar een medeHet tweede doel van het project Skaeve Huse is het voorko-

werker die het afgelopen jaar vaak genoeg aanwezig is ge-

men dat er woonoverlast optreedt in de omgeving van de

weest om zich een beeld te kunnen vormen van de situatie

Skaeve Huse. Daarbij hoort ook de leefbaarheid en veilig-

in de buurt. Passanten zijn alleen geïnterviewd wanneer zij

heid op het terrein van Skaeve Huse zelf. Dit laatste wordt

aangaven geregeld door het gebied heen te komen. Orga-

in het volgende hoofdstuk beschreven.

nisaties waar ten tijde van de interviews niemand ter plaatse
was (n=10), zijn per e-mail uitgenodigd om hun ervaringen

Om een beeld te vormen van de eventuele overlast voor om-

te delen. Vier daarvan hebben er gereageerd.

wonenden/bedrijven, zijn in de periode van 9-23 mei 2018
gestandaardiseerde interviews afgenomen onder omwo-

In totaal hebben 25 omwonenden, zes passanten en 28 be-

nenden, voorbijgangers, bedrijven en organisaties in de na-

drijven/organisaties (veelal lokale middenstanders en volks-

bijheid van de Skaeve Huse (zie figuur 3.1 voor een indruk

tuinverenigingen) in de omgeving van de Skaeve Huse zich

van het onderzoeksgebied).

uitgesproken over hun ervaringen (of het gebrek eraan) met

In de meeste gevallen vonden deze interviews onaangekon-

(de bewoners van) de Skaeve Huse.

digd plaats in de vorm van een kort gesprek aan de deur
met de bewoner of medewerker van de organisatie.

Figuur 3.1 Onderzoeksgebied rondom Skaeve Huse

Leefbaarheid en veiligheid nieuwe omgeving – Hoofdstuk 3
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3.1 Omwonenden en passanten

van deze omwonende is ooit eens uitgescholden en geïntimideerd door iemand die uit de richting van de Skaeve Huse

Aan omwonenden in de wijken Schiebroek en Zestienhoven
is gevraagd naar hun bekendheid met de Skaeve Huse en
de doelstelling ervan. Ook is gevraagd of men het afgelopen

kwam. Of dit daadwerkelijk een bewoner is geweest, is echter nooit bevestigd. Zij heeft dit incident nergens gemeld omdat ze het incident niet ernstig genoeg vond.

jaar iets heeft gemerkt van de aanwezigheid van de bewoners van het terrein.

3.2 Bedrijven/organisaties

De geïnterviewde buurtbewoners en passanten geven aan
in het eerste jaar van het project geen noemenswaardige
hinder te hebben ervaren van (de bewoners van) de Skaeve
Huse.
Ruim driekwart (77%) van de respondenten gaf aan (soms
na enige uitleg) bekend te zijn met het project. Van deze
respondenten kon de overgrote meerderheid zich herinneren hierover een brief te hebben ontvangen. Sommigen hadden destijds zelfs protest aangetekend tegen de komst van
de Skaeve Huse. Een enkeling had over het project gehoord
via de lokale krant en/of radio Rijnmond.
Sommigen gaven aan weleens “gekke mensen” of “ongure
types” te hebben gezien in de eigen straat of komend uit de
richting van de Skaeve Huse. Men vermoedde dan dat het
bewoners waren, maar wist het niet zeker. Sommigen merkten daarbij op dat deze personen ook van de groenvoorziening in Zestienhoven afkomstig konden zijn.
Op de vraag of men in algemene zin (dus niet persé van de
Skaeve Huse) het afgelopen jaar overlast ervaren had, antwoordde iets meer dan de helft (57%) van niet, 20% gaf aan
het afgelopen jaar zelf enige vorm van overlast te hebben
ervaren en 23% had vernomen van overlast bij anderen. De
genoemde voorbeelden van ervaren overlast betroffen incidenten zoals een inbraak in een schuurtje of een auto-inbraak. Deze incidenten werden door meerdere respondenten in dezelfde straat aangehaald.
Omwonenden gaven eigenlijk altijd aan het afgelopen jaar
geen opmerkelijke toename of verandering te hebben geconstateerd in het aantal of het type incidenten in hun woonwijk. Ook legden zij geen relatie tussen de meegemaakte
incidenten en de bewoners van de Skaeve Huse. Enkele bewoners uit Schiebroek noemden nachtelijke geluidsoverlast
in het weekend van jongeren die uit de metro komen, maar
ook daarbij werd opgemerkt dat deze “jongelui” geen bewoners van de Skaeve Huse zijn, omdat ze aan de Schiebroekse kant van Meijersplein uitstappen en daar de wijk ingaan. Eén omwonende gaf aan een incident te hebben meegemaakt waarbij een sterk vermoeden bestond dat er een
bewoner van de Skaeve Huse bij betrokken was. De vrouw
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Ook aan medewerkers van 34 bedrijven en organisaties in
Schiebroek en Zestienhoven is gevraagd naar bekendheid
met de Skaeve Huse en ervaringen met de bewoners ervan
(of het gebrek daaraan). De reacties van deze groep komen
overeen met die van de omwonenden en passanten.
Ruim twee derde (68%) liet weten (soms na enige uitleg)
bekend te zijn met het project. In de meeste gevallen had
men over het project gehoord via de radio of tv (50%), een
brief (37%), of via de wijkkrant (25%).
Op de vraag of het bedrijf/de organisatie het afgelopen jaar
in algemene zin (dus niet persé van de Skaeve Huse) zelf
overlast had gehad antwoordde twee derde (64%) in het geheel geen overlast te hebben gehad en gaf één derde (36%)
aan wel overlast te hebben gehad. Vormen van overlast die
werden genoemd: overlast van junks, hangjongeren, het
vinden van lachgaspatronen en lege drankflessen in het
openbaar groen, (poging tot) inbraken, en overnachtende
Polen in het Park Zestienhoven.
Een enkeling uitgezonderd zagen respondenten geen reden
om te denken dat deze overlast veroorzaakt was door bewoners van de Skaeve Huse. De meesten vonden dit zelfs
onwaarschijnlijk, omdat het type overlast en de mate van
overlast ten opzichte van eerdere jaren onveranderd was of
omdat men bekend was met de overlastgevers en men kon
uitsluiten dat dit bewoners van de Skaeve Huse waren.
Aan winkeliers is ook gevraagd of zij bekend waren met incidenten bij andere winkeliers waarbij wellicht bewoners van
de Skaeve Huse betrokken waren. Een groot deel van de
winkeliers zit in een winkeliersvereniging. De leden van
deze vereniging delen incidenten via WhatsApp en tijdens
overlegmomenten met elkaar. Winkeliers hebben ook via
deze platforms geen meldingen voorbij zien komen over
overlast die mogelijk veroorzaakt werd door bewoners van
de Skaeve Huse. Als er zich incidenten hadden voorgedaan,
hadden zij dit volgens eigen zeggen op deze manier zeker
vernomen.
Twee incidenten moeten worden genoemd. Vlak na de opening van de Skaeve Huse is er een poging tot inbraak ge-

weest met een schroevendraaier bij de plaatselijke onder-

Tot slot is overlast van vrachtwagens genoemd, die sinds de

nemersvereniging. Hoewel de directeur geen directe reden

komst van de Skaeve Huse aan de oostkant van de Soes-

had om dit voorval toe te schrijven aan één van de bewo-

terbergstraat parkeren waardoor daar het wegdek en het

ners, heeft ze het incident wel gemeld bij het wijkoverleg en

trottoir zijn verzakt. Hierover is contact met de projectleider

de projectleider.

opgenomen en het is aangekaart bij de wethouder.

Verder is er één voorval genoemd door de winkelmanager
van een supermarkt waarbij het vermoeden bestond dat de
veroorzaker een bewoner van de Skaeve Huse was. Dit be-

3.3 Conclusie

trof een conflict bij de kassa met een klant waarover een
andere klant beweerde dat het een bewoner van de Skaeve
Huse was. De winkelmanager heeft aangifte gedaan en geprobeerd een winkelverbod voor de veroorzaker van het
conflict aan te vragen. Dit is niet gelukt doordat de identiteit
van deze persoon niet kon worden achterhaald. Bij navraag
bij de locatiemanager van de Skaeve Huse bleek dat uit de
aanwezigheidsregistratie van de bewoners kon worden opgemaakt, dat de bewoner die het meest voldeed aan het sig-

Er zijn voldoende redenen om aan te nemen dat de komst
van de Skaeve Huse tot nu toe geen noemenswaardige nadelige gevolgen heeft gehad voor de leefbaarheid en veiligheid in de wijken die grenzen aan het terrein. Dus geconcludeerd kan worden dat betreffende de tweede doelstelling in
ieder geval is voorkomen dat er woonoverlast is opgetreden
in de omgeving van de Skaeve Huse. De leefbaarheid en
veiligheid op het terrein van Skaeve Huse zelf wordt in het
volgende hoofdstuk beschreven.

nalement, op het bewuste moment thuis was. Daardoor kon
worden uitgesloten dat het incident veroorzaakt was door
een bewoner van Skaeve Huse.

Leefbaarheid en veiligheid nieuwe omgeving – Hoofdstuk 3
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Leefbaarheid en veiligheid terrein
Het tweede doel van het project Skaeve Huse is het voorko-

In de meeste gevallen ging het om verbale en/of fysieke

men dat er woonoverlast optreedt in de omgeving van de

agressie (soms vanuit verwardheid) gericht op het perso-

Skaeve Huse. Daarbij hoort ook de leefbaarheid en veilig-

neel of op andere bewoners (en soms hun familie/vrien-

heid op het terrein van de Skaeve Huse zelf. Het vorige

den/partner). In enkele gevallen werd er door een bewoner

hoofdstuk beschrijft de leefbaarheid en veiligheid in de om-

gedreigd met een wapen (mes of hamer). Andere incidenten

geving van Skaeve Huse. Dit hoofdstuk beschrijft de leef-

hadden betrekking op vernieling van de woning of bezit van

baarheid en veiligheid op het terrein zelf. Hiervoor is ge-

anderen of op vergeldingsacties. Een opmerkelijk voorval

bruikgemaakt van de volgende bronnen:

betrof het overlijden van een gast van één van de bewoners.
Daarbij was geen sprake van een gewelddadig incident of

•

incidentenformulieren en periodieke voortgangsrappor-

van opzet.

tages van het CVD;
•

politieregistraties van overlastmeldingen en misdrijven;

•

5

Voortgangsrapportages
Uit de periodieke voortgangsrapportages komt verder nog

gesprekken met de wijkagent en met woonbegeleiders,

één ander incident naar voren. Dit gaat om een mondelinge

een sociaal beheerder en de locatiemanager van het

bedreiging van een parkeerwachter door één van de bewo-

CVD.

ners in oktober 2017.

Politie

4.1 Incidenten

Naast het invullen van een incidentenformulier kan het CVD

CVD

een melding of aangifte doen bij de politie. Dit is het afgelopen jaar ook gedaan bij een aantal incidenten die op het ter-

Het CVD hanteert een protocol voor de omgang met agres-

rein van de Skaeve Huse hebben plaatsgevonden.

sie en geweld. Eén van de handelingsvoorschriften is dat
van elk incident een incidentenmeldingsformulier wordt in-

Registratie (overlast)meldingen en misdrijven

gevuld.

De registratiegegevens van misdrijven komen uit de Basisvoorziening Handhaving (BVH) en de meldingen komen uit

Incidentenformulieren

Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS) van de politie en

In de periode van 2 augustus 2017 tot met 7 juli 2018 heeft

omvatten door de politie geregistreerde misdrijven en mel-

het CVD 24 incidenten vastgelegd waarvan er twee geen

dingen.6 Van 2 augustus 2017 tot en met eind juni 2018 zijn

overlast betroffen. Uit de verslaglegging blijkt dat acht van

er 23 overlastmeldingen7 en misdrijven bij de politie geregi-

de 24 incidenten zijn geregistreerd buiten kantooruren

streerd op postcode 3045SB (het terrein van de Skaeve

(waarvan twee ’s nachts).

Huse). Drie keer ging het om dienstverlening of eigen initia-

Niet alle bewoners zijn (in gelijke mate) betrokken geweest

tief van de politie. Deze meldingen worden verder buiten be-

bij de incidenten die op het terrein hebben plaatsgevonden.

schouwing gelaten. De overgebleven meldingen vallen uit-

Zo zijn acht van de 13 bewoners verantwoordelijk voor alle

een in negen misdrijven en 11 meldingen van overlast. Van

22 bedreigende situaties die het CVD heeft geregistreerd en

de overlastmeldingen is een tijdstip bekend.

is één bewoner betrokken geweest bij een derde van alle
voorvallen (acht van de 22).

5

Afkomstig uit de basisvoorziening handhaving (BHV) en het Geintegreerd Meldkamer Systeem (GMS)
6
Bij deze registraties is sprake van selectiviteit doordat burgers
niet altijd melding doen van bijvoorbeeld diefstal.
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In het GMS bestand zitten alleen overlastmeldingen tot 1 januari
2018.

De meeste meldingen (zeven) zijn gedaan buiten kantoor-

Volgens de wijkagent hebben bewoners in ieder geval twee

uren (waarvan één ’s nachts). Waarschijnlijk hebben de re-

keer zelf contact opgenomen met de politie bij een ruzie.

gistraties gezamenlijk betrekking op 14 afzonderlijke inci-

De wijkagent gaf in het interview aan een golfbeweging te

8

denten. In de meeste gevallen is genoteerd dat het ging om

zien in de meldingen die bij de politie binnenkomen met be-

conflict(bemiddeling), bedreigingen of geluidoverlast.

trekking tot de Skaeve Huse. Volgens hem is het de laatste

Van deze 14 incidenten uit de politieregistraties konden er

maanden rustiger geworden omdat een bewoner die veel

10 worden gematcht met de rapportages van het CVD. Van

onrust veroorzaakte, inmiddels is vertrokken.

de resterende vier incidenten is een melding bij de politie
geregistreerd maar is er geen corresponderend incidentenformulier van het CVD. Het gaat om twee meldingen die te

4.2 Veiligheid

maken hebben met conflict(bemiddeling) en twee meldingen
die te maken hebben met geluidsoverlast. Van deze vier

Uit de incidentenformulieren komt naar voren dat er bij 11

meldingen is dus onbekend wat er is gebeurd en wie er een

incidenten (bijna de helft van de incidenten die door het CVD

melding bij de politie heeft gedaan. Theoretisch zouden hier

zijn geregistreerd) op het moment zelf werd ervaren dat te

meldingen tussen kunnen zitten die gedaan zijn door omwo-

weinig collega’s aanwezig waren om te assisteren. In dat

nenden of bedrijven in de buurt. Dit is echter niet aanneme-

geval stelt het protocol dat er een beroep gedaan kan/moet

lijk. De wijkagent van Overschie Oost heeft aangegeven dat

worden op de CVD-crisisdienst en/of de politie.

omwonenden geen meldingen hebben gedaan. Ook vol-

Bedreigingen en verbale agressie van de bewoners richtten

gens de locatiemanager van de Skaeve Huse zijn geen mel-

zich ook weleens op het personeel. Zo heeft één van de be-

dingen van omwonenden of bedrijven bij de Skaeve Huse

woners de locatiemanager met de dood bedreigd, heeft een

zelf binnengekomen over ervaren overlast (hier is een spe-

andere bewoner een nachtwaker bedreigd met een mes en

ciale meldlijn voor in het leven geroepen).

heeft deze bewoner ook een woonbegeleider bedreigd met

Het is niet ondenkbaar dat bewoners van de Skaeve Huse

een voorhamer. Tot nu toe is het gebleven bij dreigementen

zelf contact hebben opgenomen met de politie naar aanlei-

maar één van de woonbegeleiders is vanwege de heftigheid

ding van (vermeende) overlast, zonder dat het CVD hiervan

van de incidenten wel “afgeknapt” op de begeleiding van de

op de hoogte was.

bewoners van de Skaeve Huse.

8

Op sommige dagen heeft de politie zowel een overlastmelding
als een misdrijf geregistreerd. Als de incidentformulieren van

het CVD er niet op wijzen dat er op die dag meer dan één incident heeft plaatsgevonden, zijn deze registraties behandeld
als één incident.
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De woonbegeleider die we spraken neemt meestal een so-

•

Hoe gaat de verandering in z'n werk? Neemt het CVD

ciaal beheerder mee bij een bezoek aan een bewoner of

alle huurcontracten op korte termijn en tegelijk over van

geeft het af te leggen bezoek even door aan de sociaal be-

de zittende bewoners en wat als de bewoners dat niet

heerder voor het geval er iets gebeurt. De nachtwaker die

willen? Of gaat het in voor alleen nieuw te plaatsen be-

bedreigd werd met een mes was opgelucht dat de bewoner

woners?

dit bij de politie heeft toegegeven. Er is namelijk geen ca-

•

Blijft de huur van de beheerdersunit en het daarvoor af-

mera op het terrein waarmee objectief bewijs kan worden

gesloten huurcontract tussen Woonstad en SO buiten

geleverd. CVD-medewerkers hebben gewezen op het feit

de nieuw af te sluiten huurovereenkomst van Woonstad

dat de huidige huurconstructie bewoners te veel vrijheid

met CVD voor de woonunits?

geeft om zich te misdragen. Alleen in extreme gevallen kan
het CVD de huurzorgovereenkomst ontbinden. Verder zijn

24/7 toezicht

er geen alternatieve maatregelen die zij kunnen nemen om
ongewenst gedrag tegen te gaan.

In het eerste jaar was er 24 uur per dag, 7 dagen in de week
toezicht aanwezig. Overdag en in de avond (7x16 uur) is er

Uit de gesprekken zijn een aantal maatregelen naar voren

een sociaal beheerder aanwezig, ’s nachts een (nacht)wa-

gekomen die ervoor zouden kunnen zorgen dat de veiligheid

ker. De vraag is of dit afgebouwd kan worden tot de avond-

op het terrein van de Skaeve Huse voor medewerkers CVD,

en nachtelijke uren omdat er overdag begeleiding aanwezig

bewoners en anderen beter gewaarborgd wordt:

is.

1.

aanpassen huurconstructie;

Uit de vele incidenten gedurende het eerste jaar is gebleken

2.

behouden 24/7 toezicht;

dat (een gedeelte van) deze groep de grenzen van het toe-

3.

afsluiting van het terrein.

laatbare aan het aftasten is. Hierdoor voelen medewerkers

In de volgende paragrafen zullen we deze punten bespre-

zich zelfs met de 24/7 toezicht niet altijd helemaal veilig.

ken.

Voordeel van 24/7 toezicht is dat het preventief kan werken
en als er toch incidenten plaatsvinden men direct ter plaatse

Aanpassen huurconstructie
Het CVD heeft aangegeven dat het wenselijk is dat het CVD
gaat huren van Woonstad en dat de bewoners van het CVD
huren door middel van een eigen bijdrage. Op die manier
kan het CVD meer dwang uitoefenen op de bewoners om
aan de begeleiding mee te werken en sanctioneren bij
grensoverschrijdend gedrag. Binnen de huidige huurcon-

is.

“24/7 toezicht is goed en heeft zijn
vruchten afgeworpen en als je dat
loslaat krijg je meer aanloop ook in
de nachtelijke uren. De vraag is of je
dat wil.”

structie huren de bewoners direct van de eigenaar Woonstad. Dit houdt in dat wanneer een bewoner zich misdraagt,

Volgens alle geïnterviewde personen is het niet verstandig

het CVD geen maatregelen kan nemen zoals tijdelijke ont-

om het 24/7 toezicht los te laten. Wel kan worden gekeken

zegging van toegang tot de woning. Wanneer het CVD zou

naar alternatieven voor de fysieke aanwezigheid, bijvoor-

huren van Woonstad, zou het CVD een overlastgevende be-

beeld toezicht door middel van camera’s.

woner een time-out kunnen geven waarmee ze dan tijdelijk,
bijvoorbeeld een paar dagen, naar een andere opvang
gaan, zoals een crisiscentrum of beschermde woonvorm.

Afsluiten terrein
Het eerste jaar was er sprake van een openbaar terrein zon-

Ook Woonstad, MO en de wijkagent geven aan dat het mo-

der afsluiting met hek. Iedereen kon dus vrij rondlopen op

gelijk beter is om de huurconstructie aan te passen. Wel die-

het terrein en kwam er geregeld ongewenst bezoek, ook na

nen daartoe eerst een aantal randvoorwaarden worden uit-

22.00 uur en ’s nachts. Hierbij rees de vraag of het wenselijk

gezocht:

was om het terrein af te sluiten met een slagboom. Inmid-

•

Hoelang wordt de (eerste) huurperiode?

dels is er op 17-08-2018 een slagboom geplaatst Door het

•

Wie draagt het risico van leegstand?

terrein met een slagboom af te sluiten heeft het CVD meer

•

Wordt er een huurovereenkomst, gebruikersovereenkomst of een andersoortige overeenkomst afgesloten
tussen het CVD en cliënt?

18

Leefbaarheid en veiligheid terrein - Hoofdstuk 4

zicht en grip op de bezoekers die er komen.

4.3 Conclusie
Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat de bewoners van de
Skaeve Huse het afgelopen jaar een (negatieve) invloed
hebben gehad op de leefbaarheid en veiligheid in omgeving,
is de veiligheid op het terrein zelf wel een punt van aandacht. Verbaal en fysiek geweld tussen bewoners of dreiging met fysiek geweld van personeel komt met enige regelmaat voor. Tegelijkertijd waren er volgens het personeel in
bijna de helft van de gevallen op het moment dat het incident
plaatsvond te weinig collega’s aanwezig om te assisteren.
Dit pleit voor voortzetting van de 24-uurs aanwezigheid van
een beveiliger/sociaal beheerder en aanpassing van de
huurconstructie.

Leefbaarheid en veiligheid terrein – Hoofdstuk 4
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Selectie en toeleiding
Het derde doel van de Skaeve Huse is te voorkomen dat

•

Is de plaatsing in Skaeve Huse echt het sluitstuk?

overlastgevers op straat komen te staan en hen te begelei-

Zijn alle relevante stappen op de escalatieladder door-

den met als uitgangspunt dat zij op termijn weer terugkeren

lopen en hebben deze niet tot het gewenste resultaat

naar een andere (reguliere) woonsituatie (maar niet in de

geleid?

oude woonomgeving). Dit doel wordt geëvalueerd door het

•

Is de overlastgever geschikt voor Skaeve Huse? Vol-

verloop van het eerste jaar in kaart te brengen. In dit hoofd-

doet de overlastgever aan de kenmerken van de doel-

stuk wordt een overzicht gegeven hoe het selectie- en toe-

groep.

leidingsproces verloopt. In hoofdstuk 6 worden de (achter-

•

Past de overlastgever in de groep? De juiste dynamiek

grond)kenmerken van de huidige bewoners beschreven en

in de groep bewoners is cruciaal voor het laten slagen

in hoofdstuk 7 komen het beheer en de begeleiding aan bod.

van Skaeve Huse.
Op basis van bovenstaande punten geeft de selectiecom-

5.1 Selectie

missie een positief of negatief advies aan de coördinator
woonoverlast. Dit advies is bindend.

De doelgroep die in aanmerking komt voor de Skaeve Huse
heeft velerlei problemen. Er is vaak sprake van een complex
van factoren op meerdere leefgebieden: licht verstandelijke
beperkingen, (ernstige) psychische/psychiatrische problemen, gedragsstoornissen, verslavingen, geen perspectief
hebben en dat niet zelf kunnen creëren, beperkt zijn in relaties en in het meedoen aan de maatschappij. Skaeve Huse
is het ultimum remedium als de inzet van andere instrumenten niet tot het juiste resultaat leiden. Dit houdt in de praktijk
in dat altijd eerst de reguliere aanpak woonoverlast wordt
gevolgd.9 Wanneer in het casusoverleg wordt bepaald dat
de reguliere aanpak woonoverlast niet tot het gewenste resultaat leidt, dan kan de coördinator woonoverlast de casus
aanmelden bij de selectiecommissie Skaeve Huse.

De selectiecommissie bestaat uit vertegenwoordigers van:
1) de gemeente, directie Veiligheid/team woonoverlast (le-

De criteria waaraan iemand ten minste moet voldoen om ingebracht te kunnen worden zijn:
•

Er moet langdurige overlast (jarenlang) zijn.

•

Er moeten recente meldingen zijn.

•

Iemand moet in beeld zijn bij zorg.

•

Er moet mogelijkheid tot uitzetting zijn.

De selectiecommissie beoordeelt vervolgens per casus de
volgende elementen:

vert de voorzitter), 2) de gemeente, Maatschappelijke Ontwikkeling/trajectregie, 3) Woonstad Rotterdam en 4) de betrokken zorginstelling (het CVD). In het begin kwam de commissie eens in de maand samen, in een later stadium nog
eens in de zes weken.
De leden van de selectiecommissie zijn vooral positief over
de samenwerking. Met name de diversiteit aan expertise
van de samenwerkingspartners en de korte lijnen worden
als prettig ervaren. Toch zijn er ook wel wat aandachtspunten/opstartproblemen aangegeven bij het selectieproces,
waarbij vooral instroomduur er uitsprong. In het begin waren

9

Zie voor het actieplan van de gemeente: https://www.platformwoonoverlast.nl/files/2015/12/Actieplan-Woonoverlast-20152019-Gemeente-Rotterdam.pdf
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de dossiers niet altijd compleet. Dit is opgelost door een mo-

•

een woonbegeleidingsovereenkomst tussen de huur-

deldossier samen te stellen waarin de minimaal vereiste in-

der/cliënt en de zorginstelling waarmee de huurder zich

formatie werd beschreven die nodig is om iemand te kunnen

verplicht om begeleiding te accepteren.

aanmelden voor de Skaeve Huse. Een andere factor die

De huurovereenkomst is onlosmakelijk verbonden met de

voor wat vertraging heeft gezorgd was het criterium groeps-

woonbegeleidingsovereenkomst. Dat houdt in dat wanneer

geschiktheid. In eerste instantie zijn een aantal mensen “ge-

de woonbegeleidingsovereenkomst wordt beëindigd, om

parkeerd”. Omdat de eerste bewonersgroep uit alleen man-

wat voor reden dan ook, de huurovereenkomst ook wordt

nen bestond is men bijvoorbeeld terughoudend geweest om

beëindigd.

voor het eerst een vrouw in één van de woningen te plaatsen. Daarbij waren de potentiele bewoners er niet zo happig

De bewoners nemen hun eigen inrichting mee. Het CVD

op om naar de Skaeve Huse te gaan en ging men pas ak-

biedt alle bewoners zogenoemde ‘starterspakketten’ aan.

koord met plaatsing wanneer men door ontbinding van het

Twee pakketten daarvan (een starterspakket ‘schoonmaak’

huurcontract via de rechter op straat dreigde te komen.

en het zogenoemde ‘groene vinger-pakket’) worden gratis

Een ander punt wat het selecteren van bewoners soms las-

aangeboden. Daarnaast biedt het CVD pakketten aan voor

tig maakt is de privacy van de cliënt. (Zorg)inhoudelijke in-

keukengerei, linnengoed en voor serviesgoed plus bestek.

formatie kan daardoor niet zomaar met de hele selectiecom-

Deze pakketten zijn niet gratis, maar kunnen worden ‘be-

missie worden gedeeld.

taald’ door het leveren van een passende tegenprestatie.

5.2 Toeleiding

De woningen hebben een eigen wasmachineaansluiting.
Daarnaast staan er in de beheerdersunit ook een wasmachine en droger waarvan de bewoners zonder eigen appa-

Zodra de selectiecommissie akkoord is met de plaatsing van

ratuur gratis gebruik kunnen maken.

een kandidaat, wordt er een afspraak gemaakt tussen de
Expert Woonoverlast en het CVD om de cliënt binnen een
week te bezoeken voor een eerste gesprek. Tijdens dit gesprek krijgt de kandidaat een brief waarin staat dat hij of zij
toegelaten is tot de Skaeve Huse. Vervolgens wordt besproken dat een overlastdossier bekend is en dat er mogelijk een
ontruiming door de rechter uitgesproken gaat worden.
Ondertussen wordt na akkoord vanuit de selectiecommissie
zoveel mogelijk informatie over de cliënt ingewonnen bij de
GGD en, indien aanwezig, betrokken zorgaanbieders (bijvoorbeeld: verslavingszorg, GGZ, reclassering). In verband
met privacywetgeving is de informatievoorziening vaak minimaal.
Wanneer een kandidaat akkoord is met plaatsing, wordt zo
snel mogelijk overgegaan tot het opstarten van de begeleiding. Ondertussen wordt er in overleg met Woonstad en de
betrokken woningcorporatie een verhuisdatum afgesproken. De begeleider ondersteunt de cliënt eventueel bij het
opzeggen van zijn huidige huurcontract en zorgt ervoor dat
op de dag van verhuizing een verhuiswagen geregeld is.
Huur/zorgcontract
De bewoners van de Skaeve Huse moeten een huur/zorgcontract ondertekenen. Het huur/zorgcontract bestaat uit:
•

een huurovereenkomst tussen huurder/cliënt en verhuurder;
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Bewoners Skaeve Huse
allemaal uit woningen die eigendom zijn van een woningcorHet derde doel van de Skaeve Huse is geëvalueerd door het

poratie en wel in acht verschillende gebieden van Rotter-

verloop van het eerste jaar in kaart de brengen. In hoofdstuk

dam: Charlois, Feijenoord, Hillegersberg-Schiebroek, Hoog-

5 is beschreven hoe het selectie- en toeleidingsproces ver-

vliet, Noord, Overschie, Prins Alexander en Rotterdam Cen-

loopt. In dit hoofdstuk worden de (achtergrond)kenmerken

trum (zie ook hoofdstuk 2).

van de huidige bewoners beschreven en in hoofdstuk 7 ko-

De overlast die deze mensen daar veroorzaakten bestond

men het beheer en de begeleiding aan bod.

met name uit het veroorzaken van geluidsoverlast door
harde muziek, heftige ruzies, huiselijk geweld, met deuren

6.1 (Achtergrond)kenmerken

slaan, vloeken, schreeuwen/gillen, gebonk op deur, ramen
en/of verwarmingsbuizen, maar er was ook sprake van woedeaanvallen waarbij bewoners hun woning (ramen, meubels

Er zijn sinds de opening van de Skaeve Huse 13 mensen

etc.) beschadigen of spullen naar buiten gooien, anderen

(10 mannen en 3 vrouwen) woonachtig (geweest) op het ter-

bedreigen, slaan, urineren in het portiek, dealen/dealers in

rein. De eerste is op 6 juli 2017 gekomen, de laatste op 24

de woning, vernieling in portiek, aanbellen bij buren, intimi-

april 2018. Er zit bijna een jaar tussen de inhuizing van de

deren van omwoners, burenruzies laten ontstaan, of het

eerste bewoner en de laatste bewoner. Zoals ook in het vo-

doen van valse meldingen bij de politie. Bij de meeste be-

rige hoofdstuk vermeld, heeft dit heeft een aantal oorzaken:

woners was en is er sprake van psychische problemen,

•

Gefaseerde instroom: Als er 10 bewoners tegelijk zou-

agressie en/of verslaving aan het gebruik van verdovende

den worden geplaatst brengt dat een risico met zich

middelen en/of alcoholhoudende drank.

mee. Daarom is er bewust voor gekozen om dat langzaam op te bouwen.
•

6.2 Zelfredzaamheid

Incomplete dossiers: In het begin waren de dossiers
niet compleet waarna er criteria zijn opgesteld voor de

•

•

voorselectie door de overlastcoördinatoren.

Voor een terugkeer naar een reguliere woning is het zeer

Groepsgeschikheid: De eerste bewonersgroep bestond

belangrijk dat iemand, al dan niet met wat ondersteuning,

uit alleen mannen, dus is ervoor gekozen daar nog

zelfredzaam is en een zinvolle dagbesteding heeft. De Zelf-

geen vrouw bij te plaatsen.

redzaamheidsmatrix (ZRM)10 is een instrument waarmee de

Bereidheid tot inhuizing potentiele bewoners: De

mate van zelfredzaamheid van cliënten (kwetsbare burgers)

meeste potentiele bewoners hebben gewacht tot de uit-

eenvoudig kan worden beoordeeld. De ZRM concretiseert

spraak van de rechter “u heeft te veel overlast veroor-

zelfredzaamheid op de volgende leefgebieden: financiën,

zaakt, u wordt nu uit uw huis gezet” voor ze akkoord

dagbesteding, huisvesting, huiselijke relaties, geestelijke

gingen om naar Skaeve Huse te gaan

gezondheid, lichamelijke gezondheid, verslaving, vaardigheden bij activiteiten van het dagelijks leven (ADL)11, sociaal

Drie bewoners zijn inmiddels weer verhuisd: één bewoner is

netwerk, maatschappelijke participatie en justitie. Voor de

vertrokken naar een zelf aangekochte woning, een ander is

bewoners wordt in principe viermaal per jaar een ZRM inge-

niet teruggekeerd uit het buitenland en de derde bewoner zit

vuld. De 11 domeinscores van de ZRM lopen van 1 tot en

in detentie.

met 5, waarbij een score van 1 aangeeft dat de zelfredzaamheid minimaal is en 5 aangeeft dat de cliënt volledig zelfred-

De gemiddelde leeftijd op moment van inhuizing was 46

zaam is. In tabel 5.1 zijn de scores 1 en 2 weergegeven in

jaar, variërend tussen 33 en 63 jaar. De bewoners komen

10

Lauriks, S., et al., Zelfredzaamheid-Matrix 2013. Handleiding en
toelichting bij de Zelfredzaamheid-Matrix, 2013, GGD Amsterdam:
Amsterdam.
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11

ADL = Algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) zijn de
handelingen die mensen dagelijks in het gewone leven verrichten.

termen van zelfredzaamheid, zorgbehoefte, en begelei-

Daar de Skaeve Huse ongeveer een jaar open is, kan er per

dingsbehoefte.

bewoner maximaal viermaal een ZRM ingevuld zijn. Voor
acht huidige bewoners is er meer dan één ZRM-score be-

Tabel 5.1. Scores 1 en 2 op ZRM in termen van zelfredzaamheid, zorgbehoefte, en begeleidingsbehoefte

schikbaar. Voor deze acht bewoners zijn de scores van de
eerste en de laatste ZRM bekeken.

1. Acuut

2. Niet zelfredzaam

Gemiddeld werd bij de eerste ZRM op 4 domeinen een cri-

Zelfred-

Acute problema-

Client is niet zelfred-

sissituatie gescoord, twee bewoners hadden een crisissitu-

zaam

tiek. De situatie is

zaam. Situatie ver-

atie op één domein, één had een crisissituatie op 8 domei-

onhoudbaar.

slechtert als niet

nen. Bij de laatste ZRM werd gemiddeld op 5 domeinen een

wordt ingegrepen

crisissituatie gescoord; één bewoner had een crisissituatie
op één domein, één had een crisissituatie op 9 domeinen.

Zorg

De cliënt heeft di-

Grote zorgbehoefte

De bewoners hadden bij de laatste ZRM-score met name op

rect (meer) zorg

waar de cliënt niet

de levensdomeinen dagbesteding, geestelijke gezondheid,

nodig

zelf in kan voorzien

maatschappelijke participatie en verslaving de meeste pro-

Be-

Extra intensieve

Extra begeleiding is

Op het eerste gezicht lijkt het dus alsof de bewoners eerder

geleiding

begeleiding is

nodig

achteruit zijn gegaan dan vooruit. Het is echter ook goed

blemen.

acuut noodzakelijk

mogelijk dat de eerst gescoorde ZRM, vlak na de inhuizing
in de Skaeve Huse, een “onderschatting” van de zelfred-

Voor alle 13 bewoners is kort na inhuizing een ZRM inge-

zaamheid op de diverse levensdomeinen weergeeft. Deze

vuld. In tabel 5.2 staat een overzicht per levensdomein met

eerste score zal waarschijnlijk vooral zijn gebaseerd op de

het aantal bewoners dat een 1 of 2 heeft gescoord: het aan-

gesprekken met de cliënt en minder op ervaringen en ob-

tal crisissituaties op dat levensdomein. Dit houdt in dat de

servaties van de (sociaal) begeleiders. Waarschijnlijk kun-

bewoners op die levensdomeinen niet zelfredzaam zijn of

nen de begeleiders de situatie na verloop van tijd realisti-

dat er zelfs sprake is van acute problematiek waar in prin-

scher inschatten, omdat zij de cliënt dan al wat langer heb-

cipe direct iets aan gedaan moet worden. Allen hadden mi-

ben meegemaakt en wellicht een (betere) (vertrou-

nimaal op één domein een score van 1 of 2. Gemiddeld werd

wens)band met de cliënt hebben opgebouwd.

op vier domeinen een crisissituatie gescoord, drie bewoners
hadden een crisissituatie op één domein, één had een crisissituatie op 8 domeinen. De bewoners hadden het vaakst
problemen op de levensdomeinen dagbesteding, maat-

6.3 Ervaringen van de bewoners met woonomgeving

schappelijke participatie, verslaving en geestelijke gezondHalf juli 2018 zijn vier bewoners individueel geïnterviewd in

heid (zie tabel 5.2).

de beheerdersunit op het terrein van de Skaeve Huse.
Tabel 5.2. Aantal bewoners dat 1 of 2 heeft gescoord
(crisissituatie) per levensdomein van de ZRM
Levensdomein

N=13

Inkomen

3

Dagbesteding

11

Huisvesting

-

Gezinsrelaties

2

Geestelijke gezondheid

5

Fysieke gezondheid

-

Verslaving

6

ADL – vaardigheden

4

Sociaal netwerk

4

Maatschappelijke participatie

9

Justitie

4
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In de volgende paragrafen staan de ervaringen van deze

Het wordt jammer gevonden dat je geen schilderijen mag

bewoners met hun nieuwe woonomgeving thematisch sa-

ophangen in de woning. Eén bewoner zegt last te hebben

mengevat.

van schimmelvorming in de winter door optrekkende condens.

De plaatsing

De ligging van de Skaeve Huse

Voor sommigen is het wonen in de Skaeve Huse prettig omdat zij er tot rust kunnen komen. Zij realiseren zich ook dat

Het is rustig. Men hoort de vliegtuigen die opstijgen van het

zij anders op straat waren terechtgekomen. Dit betekent niet

vliegveld wel, maar zegt ook daar inmiddels aan gewend te

dat de verhuizing makkelijk was. Een bewoner beschrijft: “Ik

zijn. Eén bewoner maakt zich zorgen over de gezondheids-

heb erg gehuild in het begin. Ik had zo’n mooi huisje.”

risico’s van de uitstoot van het vliegverkeer. Bewoners noe-

Voor anderen voelt het wonen op de Skaeve Huse als een

men wel als nadeel dat de dichtstbijzijnde winkels zich op

straf. Zij ervaren de plaatsing als onterecht en willen er ge-

een behoorlijke afstand bevinden. Een bewoner voelt zich

woon niet wonen. Zo geeft een bewoner aan: “Ik kan hier

bovendien niet helemaal veilig als men in de winter in het

niet slapen want je zit hier niet op je gemak. Het is hier net

donker naar de winkel moet: “Als ik in de winter een pakje

een gevangenis!”

boter ben vergeten dan moet ik door het donker het park
door naar de Albert Heijn of de Plus.”

De woningen

De andere bewoners

De beoordeling van de woonruimte varieert van enthousiast
tot kritisch. De ruimte tussen de woningen wordt als vol-

Niemand geeft aan echt last te hebben van de andere be-

doende ervaren. De huisjes vindt men meestal wat klein

woners. Soms lijken bewoners het onderling ook wel goed

maar wel goed bewoonbaar. Sommige voorzieningen, zoals

met elkaar te kunnen vinden; zij maken weleens een praatje

een oven of bergruimte, worden gemist.

met elkaar of met de sociaal beheerders en zitten ook weleens gezamenlijk op de bankjes buiten. Men hoort elkaar (of
elkaars huisdier) soms wel. Eén bewoner merkt op: “Sommigen zouden hier niet moeten wonen, die sluiten zich op in
hun huisje en misdragen zich daar….ze waarderen de begeleiding niet en blaffen als een hond of zetten de meubels
buiten.”

De begeleiding door het CVD
De bewoners zijn overwegend tevreden over de begeleiding
van het CVD. Hoewel wordt opgemerkt dat ze er af en toe
even aan moesten wennen, vinden ze het personeel vriendelijk en de praktische ondersteuning prettig. Zo beschrijft
een bewoner: “X [woonbegeleider] is goed en Y [sociaal beheerder] doet het goed. Ze zoeken werk voor mij, rennen
achter de werkcoach aan. Ze helpen me. Ze houden me
koel.” Eén bewoner vindt dat het wel beter zou kunnen omdat hij van mening is dat de begeleiding onvoldoende doet
om een reguliere woning voor hem te regelen. Deze bewoner vindt ook dat hij onterecht uit de vorige woning is gezet
en in de Skaeve Huse is geplaatst.

Dagbesteding
Op de vraag wat men zoal doet op een dag, antwoorden
bewoners dat ze naar familie gaan, klusjes doen voor anderen (autoreparaties), koken, winkelen, naar musea gaan,
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moestuintjes verzorgen, politiek actief zijn, zich aan het ori-

Een suggestie ter verbetering is dat bij inhuizing de informa-

enteren zijn op (vrijwilligers)werk, de hond uitlaten, of knut-

tie/regels beter moeten worden verteld, omdat niet iedere

selen bij de stadsboerderij in Schiebroek.

bewoner alle schriftelijke informatie leest. Verder gaf een
bewoner aan dat het niet handig is om aan het begin van de

Klachten en suggesties
Een bewoner klaagt tijdens het gesprek over het feit dat de

maand in te huizen, omdat er dan voor die maand geen
recht op huursubsidie is.12 Dus men kan beter net voor het
begin van een kalendermaand inhuizen.

partner niet mag blijven slapen, waar de relatie onder lijdt.
Verder heeft één van de bewoners het afgelopen jaar één
schriftelijke klacht ingediend bij de locatiemanager van de
Skaeve Huse. In de brief klaagt de bewoner over het feit dat
de beheerders hem vertrouwelijke informatie hebben gegeven over medebewoners (zoals ziektebeelden en afwijkend
gedrag).

12

Gebleken is dat in een dergelijk geval een beroep bij de gemeente kan worden gedaan op bijzondere bijstand.

Bewoners Skaeve Huse – Hoofdstuk 6

25

Sociaal beheer en begeleiding
dagelijkse reilen en zeilen van de locatie, klein onderhoud
Het derde doel van de Skaeve Huse is geëvalueerd door het

uitvoeren, een goede relatie met de bewoners en omgeving

verloop van het eerste jaar in kaart de brengen. In hoofdstuk

onderhouden en bezoek ontvangen. Wanneer het nodig is

5 is beschreven hoe het selectie- en toeleidingsproces ver-

wordt er ingegrepen en worden maatregelen genomen. Als

loopt. In hoofdstuk 6 zijn de (achtergrond)kenmerken van de

er overlast is wordt, als dat nodig is, de politie/wijkagent in-

huidige bewoners beschreven. In dit hoofdstuk komen het

geschakeld (zie ook hoofdstuk 4). De sociaal beheerders

beheer en de begeleiding aan bod.

houden alles wat op het terrein gebeurt constant in de gaten
en noteren alles wat er gebeurt in een logboek, inclusief

7.1 Sociaal beheer

wanneer bewoners het terrein verlaten en weer terugkomen.
De sociaal beheerder spreekt regelmatig met de begeleider
zijn bevindingen. Als hij zich zorgen maakt over een bewo-

Het CVD levert 24 uur per dag, 7 dagen in de week toezicht.

ner bespreek hij dit ook met de begeleider.

Overdag en in de avond (7x16 uur) is er een sociaal beheerder aanwezig, ’s nachts een (nacht)waker.

Er is een vast team aan bewakers zodat dat de bewoners
niet telkens met een vreemde worden geconfronteerd. Verder is er een team van vijf sociaal beheerders die tussen
7.30u en 22.00u in twee diensten aanwezig zijn. Alle sociaal
beheerders hebben een achtergrond in de beveiliging, maar
zijn, naast het toezicht houden, in staat om een “normale”
omgang te hebben met de bewoners. Verder zijn zij vast
aanspreekpunt voor de omgeving (omwonenden, bedrijven,

De sociaal beheerders hebben ook contact met de omliggende bedrijven. Voor eventuele calamiteiten is een telefoonnummer beschikbaar waar ze 24/7 te bereiken zijn.

politie (wijkagent), stadbeheer).

“Bewoners kunnen naar ons toekomen en even een bakkie doen, vertellen waar ze mee zitten. Of met
post die ze niet snappen. Omdat we
hier zitten kunnen we het direct met
hun doornemen en dat scheelt weer
frustratie. Onder normale omstandigheden in de woonwijk kan dat natuurlijk niet.”
Taken die onder sociaal beheer vallen zijn: overlast voorkomen, zicht houden op het welzijn van de bewoners en het
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7.2 Begeleiding

toezicht en begeleiding. Er zijn risico’s verbonden aan het
overstappen naar het arrangementensysteem, omdat bewo-

Er is 40 uur individuele begeleiding per week voor de bewoners. De begeleider is niet alleen overdag maar ook in de
avond/weekenden inzetbaar als dat noodzakelijk is. De begeleider maakt het plan, geeft individuele begeleiding vorm,
stelt samen met de bewoner doelen op en werkt samen met
zorgpartners waar bewoners onder behandeling zijn; bijvoorbeeld GGZ-instellingen en/of reclassering.
In het begin is er voor gekozen om niet meer dan drie verschillende medewerkers in te zetten, die elkaar bij ziekte en
vakantie zouden kunnen vervangen. In de praktijk werkte dit
minder goed, doordat een aantal begeleiders de doelgroep
toch wat te zwaar vonden en/ of andere werkzaamheden
gingen doen.

“Gedrag dat er jaren ingeslepen is,
kan je er niet gemakkelijk uit halen.”

ners in dat geval zelf moeten instemmen met een zorgarrangement en zorgpartij. In de huidige situatie - financiering via
de subsidie in combinatie met de huur/zorgovereenkomst moeten de bewoners begeleiding accepteren. Wanneer
men volgens het arrangementenmodel gaat werken, wordt
een cliënt, na het indienen van een aanvraag, in principe
door een WMO-adviseur bezocht om te kijken of en, zo ja,
voor welk arrangement de cliënt in aanmerking komt. Geen
enkele bewoner is naar Skaeve Huse verhuisd voordat ze
door de rechter het huis uit zijn gezet. Ook is gebleken dat
een lange adem nodig is voordat sommige bewoners begeleiding accepteren en doelen willen opstellen. Dus of deze
mensen op het moment van inhuizing openstaan voor een
zorgarrangement, is de vraag. Met de huidige huurconstructie kan men enerzijds een arrangement weigeren of überhaupt niet aanvragen, zodat de kans bestaat dat er geen
beschikking wordt afgegeven omdat de cliënt het niet wil.
Anderzijds heeft men vrije keus in zorgaanbieder, waardoor

Eén begeleider heeft aangegeven graag als vaste begelei-

in theorie een andere zorgaanbieder dan het CVD zou kun-

der alleen voor Skaeve Huse te willen gaan werken in sa-

nen worden gekozen.

menwerking met de sociaal beheerders. Het management
van het CVD heeft hier echter niet voor gekozen. Ze willen
werken met meerdere begeleiders om de continuïteit te

Methodiek Krachtwerk

waarborgen. Eén van de bewoners wordt al vanaf het begin

Het CVD werkt volgens de methodiek Krachtwerk. Vertrek-

door een vaste begeleider uit het gebiedsteam begeleid,

punten van de methodiek zijn de ambities en mogelijkheden

omdat deze hier al voor inhuizing door werd begeleid. Hier-

van de cliënt: wat wil de bewoner bereiken, welke krachten

uit is gebleken dat deze opzet van de begeleiding goed kan

heeft hij en welke hulpbronnen heeft hij tot z’n beschikking?

werken.

Inventarisatie hiervan vindt tijdens het begeleidingstraject

Dus per 1 augustus 2018 is de vorm van de begeleiding ge-

plaats, waarbij het inzicht ten aanzien van krachten en hulp-

wijzigd en is de begeleiding overgenomen door drie à vier

bronnen steeds kan worden aangevuld. Concrete doelen

mensen uit het gebiedsteam van het CVD. Het gebiedsteam

worden besproken met de bewoner en alle betrokken par-

bestaat uit ambulante begeleiders die actief zijn in een ge-

tijen (bijv. behandelaar). De doelen die afgesproken zijn met

bied en cliënten thuis begeleiden. Er is altijd een schaduw-

de bewoner worden vertaald in ‘behapbare’ acties. Deze ac-

begeleider die kan vervangen. Normaliter loopt deze vorm

ties worden vastgelegd in een actieplan, dat vervolgens met

van begeleiding via een arrangement van de gemeente,

een vaste regelmaat (zoals wekelijks) in overleg tussen be-

maar de begeleiding van de bewoners wordt gefinancierd

woner en begeleider wordt geactualiseerd. De focus ligt na-

door een subsidie van de gemeente aan het CVD. Momen-

drukkelijk op het herstel van de bewoner, zijn zelfredzaam-

teel stuurt het gebiedsteam van CVD een rekening naar het

heid en zijn participatie, vanuit de eigen regie.

project Skaeve Huse van het CVD, zodat het uit de subsidie
betaald kan worden.

Actieplan en doelen

Financiering begeleiding

Voor zes van de tien huidige bewoners is er een actieplan

Het CVD geeft aan voorkeur te hebben voor financiering via

opgesteld. Uit deze actieplannen zijn een aantal concrete

de arrangementen, in plaats van via een subsidie zoals nu

doelen af te leiden: het (tijdig) innemen van medicatie, (vrij-

het geval is. Dan hoeft het gebiedsteam ook geen rekenin-

willigers)werk zoeken, terrein schoonmaken, druggebruik

gen meer te sturen naar de Skaeve Huse. Bij aanvang is

afbouwen, lid worden van een (sport)club en/of naar ont-

gekozen voor een subsidie omdat dit ten gunste zou komen

moetingsplekken gaan om mensen te ontmoeten. Bij de vier

van de eenduidigheid en vaste structuur van het aanbod van

overige bewoners is het nog niet gelukt om de begeleiding
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echt op gang te brengen. Doordat zij er waarschijnlijk nog te

de bewoner erop gewezen werd voortaan deel te moeten

kort wonen staan ze (nog) niet open voor begeleiding en

nemen aan de wekelijkse begeleidingsgesprekken.

richt de begeleiding zich vooral nog op het opbouwen van
een vertrouwensband.

“Eerst wordt de cliënt goed geobserveerd zodat men zich een beeld kan
vormen van wat er precies aan de
hand is. Dan wordt een plan van
aanpak gemaakt. Het lukt niet altijd
om dit samen met de cliënt te doen.
Soms doen we dat uit het zicht. Ik
help met schulden, betalen van rekeningen, het regelen van dagbesteding of het maken van een cv. Ik
ga overal mee naartoe, want ik wil
dat mensen begrijpen wie de doelgroep is en het helpt dan als ik erbij
ben. Ik zie dat mijn aanpak werkt. De
mensen willen iemand die in hen gelooft en naar hen luistert. Hier kunnen ze geobserveerd worden. De
24/7 observaties zijn cruciaal.”

7.3 Rust en regelmaat
Belangrijk is dat het terrein en de units rust en stabiliteit geven. Het gaat er vooral om dat er een prikkelarme omgeving
gecreëerd wordt. Er lijken nogal wat incidenten op het terrein voor te komen (zie hoofdstuk 4) waardoor de vraag rijst
of hierdoor nog wel sprake is van rust en regelmaat op het
terrein zodat de bewoners tot rust kunnen komen.
Volgens medewerkers van het CVD komen bewoners wel
degelijk tot rust, omdat bewoners niet meer de druk van buitenaf ervaren, zoals buren die boos aan de deur staan vanwege ervaren overlast. Door het maken van afspraken met
de bewoners en het toezicht van de beveiligers wordt hierop
toegezien. Omdat voor de bewoners duidelijk is dat onaangepast gedrag wordt gerapporteerd en zij hierop worden
aangesproken, kan overlast worden beperkt (zie ook hoofdstuk 4).

Eén bewoner is inmiddels aangemeld voor een beschermde
woonvorm en zal binnenkort vertrekken uit Skaeve Huse.
De begeleiding richt zich met name op activering, beweging,
(gezonde) voeding en een zinvolle dagbesteding.
In de interviews met vertegenwoordigers van het CVD zijn
ook andere doelen genoemd: een eigen woning, financiën
op orde brengen (veelal bewind voering of budgetbeheer in
combinatie met schuldsanering), omgaan met middelengebruik en/of toeleiding naar de verslavingszorg.
Waarschijnlijk inherent aan de doelgroep is wel gebleken
dat het soms lastig is om samen met de cliënt een actieplan
en/of doelen op te stellen en om daar ook daadwerkelijk aan
te werken. Daar de bewoners door de rechter uit hun huis
gezet zijn, zijn veel bewoners in het begin te boos en verdrietig over het verlies van woning en woonomgeving en
daarmee vaak ook de sociale contacten. Andere bewoners
vinden het wonen op Skaeve Huse voor dit moment prima
en voor hen hoeft het niet zo hard.
Eén van de geïnterviewde bewoners gaf ook duidelijk aan
naar zijn mening geen begeleiding nodig te hebben en vond
dat de begeleiding alleen een woning voor hem moest regelen. Het CVD heeft deze bewoner een brief gestuurd waarin
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“Je ziet dat ze de eerste maand tot
rust komen. Mijn collega zegt dan
bijvoorbeeld dat een van de bewoners later in de middag pas begint
met drinken. En dat was daarvoor al
in de ochtend. Voordat ze naar buiten gingen moesten ze zich al de
moed indrinken, omdat de wijk ze
natuurlijk uitspuugt.”

7.4 Uitstroom
Het streven van het project Skaeve Huse is om mensen
weer zover te krijgen dat ze zelfstandig kunnen wonen of in
ieder geval met een bepaalde vorm van begeleiding. Volgens medewerkers van het CVD zal dat voor een aantal bewoners (op de lange(re) termijn) mogelijk zijn; anderen zullen beter op hun plek zijn in een begeleid wonen omgeving.
Het is lastig te bepalen of iemand klaar is om terug te stromen naar een reguliere woonvorm. De voornaamste voorwaarde voor een terugkeer naar een reguliere woning lijkt
een zinvolle dagbesteding te zijn.

Toch is het CVD over het algemeen positief over de resultaten die geboekt worden. Bijvoorbeeld omdat bewoners voorheen zorgmijders waren en nu soms wel zorg accepteren
doordat de begeleider erin slaagt een vertrouwensband met
de bewoner op te bouwen. Verder ziet het CVD dat de
meeste bewoners in de eerste weken op Skaeve Huse tot
rust komen. Ondanks dat hun persoonlijke problematiek nog
aanwezig is, hebben zij geen dagelijkse conflicten met omwonenden of instanties. Door de 24- uurs aanwezigheid van
medewerkers op het terrein, is er laagdrempelig contact mogelijk en kunnen medewerkers o.a. eerder problematiek signaleren.

7.5 Conclusie
Uit alle gehouden interviews is wel gebleken dat de zorgverleners van deze doelgroep over een lange adem moeten be-

“Succes is er bovenop zitten.”

schikken. Vaak worden er wel (kleine) stappen vooruit gezet, maar regelmatig is er ook weer sprake van een terugval.

Sociaal beheer en begeleiding – Hoofdstuk 7

29

Belangrijkste bevindingen en conclusie
8.1 Leefbaarheid en veiligheid oude omgeving

Het terrein zelf
De veiligheid op het terrein zelf is wel een punt van aan-

De eerste doelstelling van het project Skaeve Huse is het
vergroten van de leefbaarheid en veiligheid in de oude
woonomgeving van de bewoners van de Skaeve Huse.
Aangezien de overlastgevers met de verhuizing naar de
Skaeve Huse uit hun woonwijk zijn vertrokken, ligt het voor
de hand dat daarmee ook de overlast die zij daar veroorzaakten is opgehouden of in elk geval drastisch is teruggedrongen. Er zijn enkele incidenten geweest waarbij bewoners in hun oude woonomgeving nog overlast veroorzaakten maar na ingrijpen door het CVD en politie is dat gestopt.
Verder zijn er geen gevallen bekend van woonoverlast in de
oude woonomgeving.
Waarmee geconcludeerd kan worden dat deze eerste doelstelling is behaald: het wegnemen van overlast in de voormalige woonomgeving van de bewoners van de Skaeve
Huse.

8.2 Leefbaarheid en veiligheid nieuwe omgeving
Het tweede doel van het project Skaeve Huse is het voorkomen dat er woonoverlast optreedt in de omgeving van de
Skaeve Huse. Daarbij behoort ook de leefbaarheid en veiligheid op het terrein van Skaeve Huse zelf.

Omgeving van het terrein
Er zijn voldoende redenen om aan te nemen dat de komst
van de Skaeve Huse tot nu toe geen noemenswaardige nadelige gevolgen heeft gehad voor de leefbaarheid en veiligheid in de wijken die grenzen aan het terrein. Geïnterviewde
buurtbewoners en passanten hebben in het eerste jaar van
het project geen noemenswaardige hinder ervaren van (de
bewoners van) de Skaeve Huse.
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dacht. Verbaal en fysiek geweld tussen bewoners of dreiging met fysiek geweld van personeel komt met enige regelmaat voor. Tegelijkertijd geeft het personeel in bijna de helft
van de gevallen aan te ervaren dat er op het moment dat het
incident plaatsvond te weinig collega’s aanwezig waren om
te assisteren.
Geconcludeerd kan worden dat ook de tweede doelstelling
is behaald: het voorkomen dat er woonoverlast optreedt in
de omgeving van de Skaeve Huse, maar dat de veiligheid
en leefbaarheid op het terrein zelf wel een punt van aandacht is. Om de veiligheid en de leefbaarheid op het terrein
te verbeteren zijn een aantal mogelijke maatregelen naar
voren gekomen: afsluiten van het terrein (inmiddels gerealiseerd), voortzetting van het 24-uurs toezicht en aanpassing
van de huurconstructie.

8.3 Het verloop van het eerste jaar van de
Skaeve Huse

wen van een vertrouwensband. Door middel van de begeleiding op Skaeve Huse zal het voor een deel van de bewoners mogelijk zijn om op termijn weer zelfstandig te gaan

Het derde doel van de Skaeve Huse is te voorkomen dat
overlastgevers op straat komen te staan en deze in de
Skaeve Huse te begeleiden zodat deze mensen op termijn
weer terugkeren naar een andere (reguliere) woonsituatie
(maar niet in de oude woonomgeving).

wonen, eventueel met begeleiding van een wijkteam. Anderen zullen meer op hun plek zijn in een begeleid wonen omgeving.
Zorgverleners van deze doelgroep moeten over een lange
adem beschikken. Vaak worden er wel (kleine) stappen

Selectie

vooruit gezet, maar regelmatig is er ook weer sprake van
een terugval. Toch is men over het algemeen positief over

Wanneer een overlastgevende aan een aantal criteria vol-

de resultaten die geboekt worden. Bijvoorbeeld omdat be-

doet kan deze worden voorgedragen voor de Skaeve Huse

woners voorheen zorgmijders waren en nu soms wel zorg

aan een selectiecommissie met vertegenwoordigers van: 1)

accepteren doordat de begeleider erin slaagt een vertrou-

de gemeente, directie Veiligheid/team woonoverlast (levert

wensband met de bewoner op te bouwen. Verder komen de

de voorzitter), 2) de gemeente, Maatschappelijke Ontwikke-

meeste bewoners in de eerste weken op Skaeve Huse tot

ling/trajectregie, 3) Woonstad Rotterdam en 4) de betrokken

rust. Ondanks dat hun persoonlijke problematiek nog aan-

zorginstelling (het CVD). Op basis van het wel of niet vol-

wezig is, hebben zij geen conflicten met omwonenden of in-

doen aan een aantal criteria geeft de selectiecommissie een

stanties. Door de 24- uurs aanwezigheid van medewerkers

positief of negatief advies over plaatsing in Skaeve Huse.

op het terrein, is er laagdrempelig contact mogelijk en kunnen medewerkers o.a. eerder problematiek signaleren.

De leden van de selectiecommissie zijn vooral positief over
de samenwerking. Vooral de diversiteit aan expertise onder
de samenwerkingspartners en de korte lijnen worden als

8.4 Conclusie

prettig ervaren. Toch zijn er ook wel wat aandachtspunten/opstartproblemen aangegeven bij het selectieproces,

Al met al kan geconcludeerd worden dat in ieder geval de

met name met betrekking tot de instroomduur. Een ander

eerste twee doelstellingen zijn behaald: het wegnemen van

aspect betreft de privacy met betrekking tot het delen van

overlast in de voormalige woonomgeving van de bewoners

(zorginhoudelijke) informatie binnen de selectiecommissie.

van de Skaeve Huse en het voorkomen dat er woonoverlast
optreedt in de omgeving van de Skaeve Huse. Wel zijn er

Bewoners

regelmatig incidenten op het terrein zelf. Wat betreft de
derde doelstelling is in ieder geval voorkomen dat de bewo-

Er zijn sinds de opening van de Skaeve Huse 13 mensen
(10 mannen en 3 vrouwen) woonachtig (geweest) op het terrein. Drie bewoners zijn inmiddels weer vertrokken. Allen
zouden anders op straat zijn komen te staan. De bewoners
zijn overwegend tevreden over de woningen en de begeleiding van het CVD.

ners van de Skaeve Huse op straat kwamen te staan. Ook
kunnen we voorzichtig concluderen dat de begeleiding in
sommige gevallen goed lukt, maar dat er wel een lange
adem nodig is. Waarschijnlijk notoire zorgmijders lijken door
de 24/7 toezicht en de begeleiding op een gegeven moment,
al dan niet door een gedwongen opname, toch open te
staan voor een vorm van begeleiding en doelen te willen

Begeleiding
Het CVD levert 24 uur per dag, 7 dagen in de week een beheerder. Overdag en in de avond (7x16 uur) is er een sociaal beheerder aanwezig, ’s nachts een (nacht)waker. De beheerders observeren en noteren alles wat er gebeurt in een

stellen. Door op een gegeven moment die doelen te bereiken en een zinvolle dagbesteding te realiseren kunnen deze
bewoners, al dan niet met een vorm van begeleiding, wellicht terugkeren naar een reguliere woning of doorstromen
naar bijvoorbeeld een begeleid wonen woonvorm.

logboek, inclusief wanneer bewoners het terrein verlaten en
weer terugkomen. Daarnaast is er 40 uur per week individuele begeleiding voor de bewoners aanwezig.
Voor een aantal bewoners is een actieplan opgesteld. Bij
anderen richt de begeleiding zich nog vooral op het opbou-
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Kennis voor een sterk
Rotterdams beleid
Onderzoek en Business Intelligence is een
afdeling binnen de gemeente Rotterdam.
De afdeling verzamelt informatie en doet onderzoek voor het maken en uitvoeren van
beleid door de gemeente Rotterdam. Het
onderzoek gaat over onderwerpen als gezondheid, zorg, onderwijs, re-integratie, demografie, ruimtelijke ordening en veiligheid.
Soms is de gemeentelijke organisatie het
onderwerp, vaker gaat het over de stad en
haar bewoners. Het doel is steeds om met
deze verzamelde kennis het beleid en de
bedrijfsvoering van de gemeente te verbeteren.
Auteurs

Ineke Vogel (1964) is psycholoog. Zij werkt
sinds 2004 als wetenschappelijk onderzoeker. Binnen de gemeente Rotterdam werkt
zij voornamelijk als informatieanalist in het
kader van de Basisregistratie Personen.

Sarah Boer (1979) is gezondheidswetenschapper. Zij werkt vanaf 2008 als onderzoeker en houdt zich vooral bezig met onderzoek naar leefgewoonten en (psychosociale) gezondheid van kinderen en jongeren.

Rotterdam.nl
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