
PREVENTIEVE 
WOONBEGELEIDING
VOORKOMEN VAN HUISUITZETTING



Preventieve woonbegeleiding
Er komen signalen binnen over verward gedrag van een buurtbewoner, 

vervuiling, vereenzaming, agressie. Omwonenden voelen zich niet veilig, 

ervaren overlast. Of maken zich zorgen: de gordijnen zijn wel héél vaak 

dicht. En zijn daar geen kinderen in huis? Gaat het daar wel goed mee? 

Huurachterstanden beginnen een patroon te vormen. Er is moeilijk contact te 

krijgen. Een gesprek met de bewoner levert niet veel op. De problematische 

situatie suddert door. 

In dergelijke situaties kan Preventieve woonbegeleiding van Neos uitkomst 

bieden. We pakken in kort tijdsbestek onderliggende problemen aan. Met 

snelle, kortdurende interventies, een slagvaardige aanpak en de juiste 

expertise zorgen we voor een duurzame oplossing. 

•   De woonconsulent meldt de bewoner met een concrete vraag aan bij 

 het Interventieteam van Neos. 

•   We gaan binnen 24 tot 48 uur naar de betreffende bewoner toe. 

•   Samen met de woonconsulent maken we een bondig plan van aanpak.

•   We gaan direct aan de slag met huisbezoeken.

•   We bieden maximaal 10 uur preventieve woonbegeleiding. Zodra de gestelde doelen 

 zijn bereikt, evalueren we met de woonconsulent. 

•   Een time-out bed voor 1 of enkele nachten (bed-bad-brood) in een opvanglocatie kan   

 onderdeel zijn van preventieve woonbegeleiding. Bijvoorbeeld als spanningen oplopen. 

•   Is verlenging van preventieve woonbegeleiding nodig? Dan spreken we met de 

woonconsulent het aantal aanvullende uren af.

•   Is toch sprake van escalatie tijdens de periode van preventieve woonbegeleiding? 

 Dan neemt het Gemeentelijk De-escalatie Team de regie over en schakelt bemoeizorg 

 en veiligheidspartijen in. 

•   Blijkt er meer nodig dan preventieve woonbegeleiding om onderliggende problemen 

 goed aan te pakken? Dan vraagt het interventieteam, in afstemming met de    

 woonconsulent, een WMO-indicatie aan.  

Aanmelding, aanpak en eventueel vervolg
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Vertrekpunt is wat iemand zelf kan en nodig heeft. Het omvat in grote lijnen het volgende:

•   Tijdelijk overnemen van financieel beheer (schoenendozen op z’n kop, enveloppen   

 openen, telefoontjes naar schuldeisers).

•   Treffen van regeling voor huurachterstand en zorgen voor hervatting huurbetaling.

•   Zorgen voor structurele betalingen aan crediteuren door samenwerking met nutsbedrijven,   

 zorgverzekeraars, belastingdienst e.a.

•   Regelen van sanering van de woning (bij vervuiling of verzameldwang).

•   Praktische hulp bij (sociaal) maatschappelijk functioneren: 

 o Herstellen of opbouwen van informeel netwerk: familie, vrienden, kennissen en

  buurtgenoten t/m organisaties voor ervaringsdeskundigen, maatjes e.a. 

 o Mensen in contact brengen met voorzieningen en initiatieven: buurtbemiddeling,

  budgetbeheer, kledingbank, voedselbank, ontspannende activiteiten, etc.

•  We voorkomen verder emotioneel en financieel leed bij de bewoner. 

 Hij/zij krijgt beter grip op het dagelijkse leven, kan in de woning blijven en weet 

 op wie en wat terug te vallen. 

•   De woningcorporatie blijft niet zitten met onbetaalde huurrekeningen en    

 huisontruimingskosten. De betalingsrelatie met de huurder normaliseert. 

 Het aantal klachten en meldingen over betrokkene vermindert.

•   Gevoelens van onveiligheid en overlast verminderen. 

 De sociale leefbaarheid van de buurt verbetert. 

•   We voorkomen escalatie en opschaling naar meer inzet op het vlak van zorg 

 en veiligheid en instroom in de maatschappelijke opvang. 

KENMERK AANPAK

Onze werkwijze is praktisch, persoonsgericht, 

probleem-oplossend, creatief en ‘hands on’. 

We pakken eerst alle dringende zaken aan. 

Hierdoor ervaart de bewoner direct verbete-

ring in de situatie. Dat lucht op en motiveert 

tot verandering. Daarna kijken we naar 

oorzaken en hoe de bewoner voortaan kan 

voorkomen dat zaken uit de hand lopen. Dit 

zorgt voor een duurzame oplossing. 

WIE ZETTEN WE IN?

We zetten outreachende 

professionals en ervaringsdes-

kundigen in. Vanuit hun 

achtergrond, expertise, 

netwerk en (herstel)ervaring 

hebben zij heel snel een ‘klik’ 

met mensen met meerdere 

problemen. Dit is belangrijk in 

een slagvaardige aanpak.

SAMENWERKINGS-

PARTNERS

Woningcorporaties 

Eindhoven:  

• ‘thuis 

• Woonbedrijf 

• Trudo 

• Wooninc.

Gemeente Eindhoven: 

• Servicebureau 

• WIJeindhoven 

•  Gemeentelijk 

De-escalatie Team

Wat doen we precies? 

Wat levert het op? 
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Robert en Angela

Vanuit de wooncorporatie kregen Denise en ik de vraag of we konden helpen bij een 

complexe casus. Robert en Angela, een getrouwd stel, lagen in de straat waar ze woonden 

onder vuur. Dit kwam door overlast en onmin met de buren. Overlast had een wat vreemde 

oorzaak. Angela had naast haar zwakbegaafdheid ook last van pseudo-epileptische 

aanvallen. Op deze aanvallen kon je de klok gelijk zetten. Ze uitten zich altijd in de 

nachtelijke uren, met veel geschreeuw en gebonk tegen de muur van de slaapkamer. 

Robert probeerde hierin een kalmerende rol te spelen maar holde zichzelf uit en vergat 

zichzelf volledig. Voor hem was de ziektewet uiteindelijk de enige weg om weer op krachten 

te komen (de nachtelijke taferelen vonden al geruime tijd plaats).

Denise en ik zijn kennis gaan maken, waarbij ook de pastoor van hun geloofsgemeenschap 

aanwezig was. Beiden waren erg gelovig en trouwe Lourdes-gangers.

Denise en ik maakten een verdeling: zij richtte zich vooral op Angela en ik op Robert. Na 

verschillende overleggen, contact met mogelijk passende zorginstellingen en veelvuldig 

contact met zowel de wooncorporatie als WIJeindhoven werd een passende zorgaanbieder 

voor Angela geïndiceerd. Voor Robert viel daardoor een last weg: hij was weer in staat 

voorzichtig te gaan werken.

Waar we vooral ‘punten mee scoorden’ was dat we in de belevingswereld van beiden 

konden kruipen en pro-actief handelden. Hierdoor kregen ze het gevoel eindelijk gehoord te 

worden. Voor de oorzaak van een conflict met de buurvrouw, de schutting in de achtertuin, 

keken we naar een pragmatische oplossing. Via een fonds wist ik geld te genereren voor 

een nieuwe schutting en van wat ervan overbleef moesten ze maar iets leuks gaan doen 

(lees: iets ontspannends voor zowel henzelf als voor de buren, bijvoorbeeld even naar een 

vakantiehuisje gaan). Beiden vonden het contact prettig met ons - ze doen wat ze zeggen, 

zijn actief en creatief - en ook onze bereikbaarheid ervoeren ze als erg positief. (Denise en ik 

hadden zelf soms het gevoel ‘gestalkt’ te worden, maar alla, dat hoort erbij).

Uiteindelijk is de situatie gestabiliseerd. Helaas overleed Angela vlak daarna. Robert heeft 

nog wel voor langere tijd ambulante begeleiding gehad van Neos (rouwverwerking, 

zelfstandig leren functioneren zonder Angela. Zorgen voor Angela was grotendeels zijn 

dagtaak naast zijn werk bij de Ergon).

Preventief woonbegeleider Timo Hurkmans

Max
Op verzoek van de wooncorporatie zocht ik afgelopen jaar contact met Max. Hij woonde 

in Veldhoven, was erg zorgmijdend en er speelden diverse problemen. Het contact met 

de corporatie hield hij af, ondanks het feit dat er een ontruimingsprocedure liep  

(9 maanden huurachterstand). Na diverse malen vergeefs aan de deur te zijn geweest, 

waarbij ik mijn telefoonnummer achterliet, belde hij me uiteindelijk zelf op. Hij had 

weinig tot geen vertrouwen in welke instantie dan ook en was van plan om uit 

Nederland weg te vluchten, al wist hij niet hoe en waarheen. Ik had de 1e afspraak met 

hem in zijn eigen woning. De kennismaking verliep eenzijdig, ik gaf hem namelijk alle 

ruimte om te vertellen. Zijn woordenstroom was eindeloos. Zijn situatie was vrij 

hopeloos. Ik vroeg hem of hij het goed vond dat we zouden beginnen met het meest 

essentiële, namelijk de woning redden en zorgen dat hij kon overleven. Ondanks zijn 

scepsis lukte dat door een snelle route naar schuldhulp Veldhoven en directe inzet van 

bewindvoering. Daardoor was de wooncorporatie bereid de huurovereenkomst om te 

zetten in een gebruikersovereenkomst. Dit gaf Max weer wat vertrouwen en de 

overtuiging dat er bij mij iets ‘te halen viel’. 

In 1e instantie was het alleen mijn intentie om de ontruiming te voorkomen. Ik vond het 

echter onverantwoord om hem direct los te laten. Er was namelijk zoveel méér: verstoor-

de rouw, zich gemarginaliseerd voelen (Indische achtergrond), verslavingsgevoeligheid, 

sociaal isolement, gezondheid, kanaliseren emotie, enz. enz. Daarom ben ik verder gaan 

bouwen aan een vertrouwensrelatie met hem, bijna kameraadschappelijk.  

Aanknopingspunten in de relatie met Max waren: (flauwe, soms wat ranzige) humor, 

geduld, hem het gevoel geven dat hij een waardevol mens is, meegaan in zijn ideeën en 

wensen, efficiënt en pragmatisch zijn als nodig. Laagdrempeligheid en ‘normaal doen’ 

waren cruciaal. Uiteindelijk kwamen we tot een integrale aanpak van alle ellende. Voor 

het eerst in 30 jaar bezocht hij de huisarts en vervolgens de praktijkondersteuner (start 

trauma-aanpak) en longspecialist. Hij ging naar de voedselbank, startte dagbesteding via 

mijn netwerk en ik leidde hem toe naar een maatjesproject voor zijn administratie. 

Uiteindelijk hadden we de boel redelijk op de rit en Max straalde ook weer wat levenslust 

uit. We hadden veel telefonisch contact, vooral voor slappe praat. Zelf had ik er ook wel 

plezier in omdat onder de schil van ellende een leuke man zat met wie je echt kon 

lachen.

                                                                        Preventief woonbegeleider Timo Hurkmans
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BEREIKBAARHEID

Woonconsulenten van woningbouwcorporaties en generalisten van 
WIJeindhoven kunnen mensen direct bij het Interventieteam 
van Neos aanmelden. 

Denise Beerens (uitvoerend professional)
Telefoon: 06 – 20 01 83 46
E-mail: DBeerens@neos.nl
 
Timo Hurkmans  (uitvoerend professional)
Telefoon: 06 – 10 51 35 79
Email: THurkmans@neos.nl

PW-0920

Marc Cruijsen (teamleider) 
Telefoon: 06 – 40 92 15 70
Email: MCruijsen@neos.nl


