
RAADSINFORMATIEBRIEF 
16R.00235 

Van : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 24 mei 2016 

Portefeuillehouder(s) : wethouder Koster, wethouder Stolk 

Portefeuille(s) : Participatie en Wmo (soms Jeugd) 
16R.00235 

Contactpersoon 

Tel.nr. 

E-mailadres 

A.L. Kroes 

06-54635137 

kroes.l@woerden.nl 

çemeente 

WOERDEN 

Onderwerp: 

Inwoners in een 'Catch 22' situatie, een situatie die onoplosbaar is. Inwoners bevinden zich in een vicieuze 
cirkel, namelijk inwoners hebben geen woning, geen inkomen en andersom: geen inkomen, geen woning. 

Kennisnemen van: 

De gemeente Woerden heeft met ketenpartners afspraken gemaakt om 'Catch 22' situaties snel op te 
kunnen lossen. Catch 22 situaties komen voor wanneer mensen door omstandigheden geen huis (meer) 
hebben en geen/nauwelijks inkomen. Zonder huis krijg je bij Fermwerk geen uitkering. En zonder inkomen 
krijg je niet of nauwelijks kans op een huis. Tussen wal en schip dus. Mensen op eigen kracht en eigen 
verantwoordelijkheid wijzen is niet altijd de beste optie. Problemen worden vaak snel groter en uiteindelijk 
duurder voor de samenleving. Een aantoonbare verbondenheid (bijv. kind gaat hier al jaren naar school) 
aan de gemeente Woerden is voorwaardelijk. 

Een voor de hand liggende oplossing met extra voorrang in de woonurgentie was voor de gemeente geen 
optie. Dit onder meer omdat ook andere inwoners met een urgentieverklaring 'schrijnende' verhalen hebben 
die recht geven op een urgentie. 

Wij verwachten gemiddeld 3 tot 5 'Catch 22' situaties per jaar in de gemeente Woerden die opgevangen 
kunnen worden door de 'Catch 22 aanpak'. 

Inleiding: 

In het de loop van 2015 heeft de gemeente Woerden aan het Leger des Heils Midden Nederland gevraagd 
mee te denken over een aanbod voor inwoners van Woerden die door omstandigheden binnen de 
hulpverlening en/of door de veranderingen in de zorg tussen wal en schip terecht (dreigen) te komen en in 
een zogenaamde 'Catch 22' situatie (dreigen) te belanden. Het Leger des Heils was ook betrokken bij een 
vergelijkbare aanpak in de gemeente Stichtse Vecht. Deze samenwerking heeft geresulteerd in een 
'aanpak' van dit soort situaties. 

Kernboodschap: 

Om een situatie als 'Catch 22' te herkennen heeft de gemeente (WoerdenWijzer.nl) i.s.m. het Leger des 
Heils deze criteria geformuleerd: 

1. Er dreigt op korte termijn uithuiszetting, de persoon is dakloos of grijswoner, dat wil zeggen dat 
de inwoner niet geregistreerd staat op het verblijfsadres 



2. Er is geen of onvoldoende inkomen. 
3. Er is geen voorliggende voorziening voorhanden. 
4. De veiligheid van de inwoner en/of van betrokkenen zoals partner en kinderen is in het geding. 
5. Er is sprake van een noodzaak waardoor de persoon zich moet vestigen in de gemeente. 

Woerden. 
6. Er ontbreekt een eigen netwerk waar een beroep op kan worden gedaan die voor een 

alternatief 
kan zorgen. 

7. Er kan binnen een halfjaar naar een reguliere en stabiele situatie gewerkt worden. 
8. Er wordt een actieve en meewerkende houding gevraagd van de inwoner. 
9. Persoon moet in bezit zijn van geldige verblijfstitel. 

Voldoet een inwoner/situatie aan deze criteria dan kan een kleine commissie o.l.v. een sociaal makelaar 
van WoerdenWijzer.nl de catch22-procedure in gang zetten bij alle betrokken ketenpartners, waaronder 
FermWerk, de Meerpaal en Leger des Heils. De procedure houdt in: 

1. Inkomen: Bij FermWerk wordt ondanks het ontbreken van huisvesting snel recht en hoogte op 
inkomen beoordeeld. 

2. Huisvesting aanbieden: Bij de Meerpaal (zie hieronder) 
3. Inwoner stabiliseren en in eigen kracht zetten. 
4. Toewerken naar vervangende huisvesting binnen/na 6 maanden. 
5. Werken aan zelfredzaamheid 

'Catch 22' huisvesting door de Meerpaal 
De Meerpaal heeft sinds kort de beschikking over een pand aan de Leidsestraatweg in Woerden. In dit 
pand gaan de Meerpaal en het Leger des Heils Midden Nederland wonen in Woerden (kleinschalig) 
realiseren. Kleinschalig, mede omdat de omvang van de 'Catch 22' ingeschat wordt op 3 tot 5 gevallen per 
jaar. 

Zij bieden daar de mogelijkheid voor tijdelijke opvang in een woonvorm voor jong (18+) en oud en/of een 
ouder met kind(eren) die in een 'Catch 22' situatie zijn beland. De zorg op maat is in de vorm van een 
aantal zelfstandige kamers, een gezamenlijke huiskamer, een hoofdbewoner en een werk/gespreksruimte 
voor vrijwilligers en medewerkers. 

Op de Leidsestraatweg is naast een hoofdbewoner plaats voor drie bewoners (deelnemers). Zowel de 
hoofdbewoner als vrijwilligers I informele zorgverleners geven samen met de deelnemer(s) het wonen 
gestalte. Alles is gericht op herstel van het gewone leven en het versterken van de zelfredzaamheid en 
samenredzaamheid. 

De ambulante hulpverlener van het Leger des Heils faciliteert de voorgestelde werkwijze en biedt 
ondersteuning op de gebieden waar specialistisch ambulante begeleiding is gewenst. Kortom; ambulante 
begeleiding. Specifieke deskundigheid kan op maat worden ingezet. Dit kan zijn psychische hulpverlening, 
verslavingszorg, toe leiden naar schuldhulpverlening, reclassering etc. 

Samenhang met oude Weeshuis Woerden (de Meerpaal) 
Locatie Leidsestraat is verbonden met het oude Weeshuis Woerden met het daar gevestigde Inloophuis 't 
Centrum, de Gebedswinkel, de 2e hands kledingwinkel en de andere opvanglocaties. 
Het oude Weeshuis Woerden functioneert reeds als huiskamer in 'buurt'. Het is het centrale punt in de 
gemeente Woerden waar iedereen welkom is om te praten en te luisteren, een activiteit te doen of zomaar 
te zitten en een kop koffie te drinken. Het soort contact waaraan behoefte is kan heel verschillend zijn: 
contact in de vorm van een gezellig praatje, contact met buurtbewoners, je hart luchten, zingevingvragen, in 
contact komen met hulpverleners, iets omhanden willen hebben. Het Weeshuis Woerden zorgt met de 
andere locaties voor contacten met buurtbewoners die elkaar anders niet zouden ontmoeten en draagt bij 
aan een grotere betrokkenheid 
van inwoners op elkaar. 

Kosten 
De Meerpaal neemt alle initiële kosten en beheerkosten voor haar rekening. Bewoners betalen een 
haalbare huur vanuit hun inkomen (uitkering). 

Indien ambulante begeleiding vanuit het Leger des Heils nodig is, beschikt WoerdenWijzer deze zorg voor 



de inwoner(s) vanuit de Wmo of de Jeugwet 

Een sociaal makelaar of een consulent van WoerdenWijzer houdt een vinger aan de pols op de voortgang 
en de doorstroming. 

Er worden door de gemeente verder geen extra kosten gemaakt voor dit initiatief. 

Vervolg: 

Een aantal praktische zaken voor de locatie aan de Leidsestraatweg zijn momenteel geregeld. De locatie is 
toegerust voorde opvang van inwoners. Inmiddels zijn 3 inwoners aangemeld en zal plaatsing z.s.m. 
gebeuren. 
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