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SAMENWERKEN 
AAN ZORG VOOR 

VERWARDE HUURDERS
Woningcorporaties zien vaker verward gedrag 

bij hun huurders, blijkt uit onderzoek van Aedes. 
Soms zijn zij zichzelf én hun buren tot last of 

vormen ze zelfs een gevaar. Corporaties zijn er 
om deze groep een huis te bieden. Tegelijkertijd 

moeten ze zorgen dat andere huurders prettig en 
zonder overlast van de buurman kunnen wonen. 

Hoe gaan zij om met deze problematiek?
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‘Ik kom steeds vaker situaties tegen 
waarvan ik denk: het is te dol voor woor-

den dat we dit niet kunnen aanpakken. Ook in 
het belang van de mensen zelf.’ Als portefeuil-
lehouder Veiligheid bij Woonbedrijf in Eind-
hoven komt Koj Koning regelmatig in aan- 
raking met ernstig verwarde huurders. Zoals 
een dementerende vrouw die het gas aan liet 
staan en ’s nachts naakt aanbelde bij de buren 
op zoek naar haar man die al vijf jaar dood is. 
Haar familie vond dat ze naar een verzorgings-
huis moest, maar mevrouw wilde zelf niet. 
Woonbedrijf moest uiteindelijk een rechtszaak 
starten om de vrouw te laten verhuizen naar 
een plek met de juiste zorg. In dit geval hadden 
de buren vooral medelijden, maar het komt 
ook voor dat bewoners ronduit bang zijn voor 
hun buurman of -vrouw, weet Koning. ‘Soms 
besluit de schouw-arts na een incident dat de 
persoon niet hoeft te worden opgenomen. 
Terwijl de buurt denkt: hallo, hij heeft net de 
ruiten ingegooid, is overduidelijk in de war, be-
dreigt z’n buurvrouw en slaat rare babbelpraat 
uit door de brievenbus.’  

ZORGMIJDERS
Drie kwart van de woningcorporaties zag in 
het afgelopen jaar een lichte of sterke toename 
van overlast door ‘verwarde personen’, blijkt 
uit een enquête van Aedes (zie kader). In veel 
gevallen gaat het om mensen met psychiatri-
sche problemen die in een psychose raken, een 

terugval krijgen, hun medicatie niet innemen of op een andere manier de 
controle verliezen. Het kan ook gaan om mensen zonder psychische  
problemen, dementerende ouderen, verslaafden of mensen met een 
verstandelijke beperking die verward gedrag vertonen en overlast ver-
oorzaken.
Jaarlijks veroorzaken zij zo’n 2.000 incidenten, zoals geweld tegen bu-
ren of corporatiemedewerkers, brandstichting, ontploffingen of andere 
schade aan de woning. En corporaties krijgen jaarlijks zo’n 18.000 mel-
dingen van structurele overlast door verwarde personen. De toename 
komt waarschijnlijk door het overheidsbeleid om mensen langer zelf-
standig te laten wonen met begeleiding en door de decentralisatie van 
zorg naar de gemeente en de bezuinigingen die daarbij horen.
Vaak komen corporaties er pas achter dat huurders problemen hebben 
als er meldingen over een adres binnen komen. Als huurders vanuit een 
GGZ-instelling of andere zorgorganisatie een woning toegewezen krij-
gen, dan gaat het meestal goed. Zij sluiten een huurcontract gekoppeld 

aan een overeenkomst waarin staat dat de huurder in ieder geval een jaar 
begeleiding krijgt. Anders is het als een huurder later een terugval krijgt 
of op de reguliere manier aan een woning is gekomen en niet behandeld 
wil worden: de zogenoemde zorgmijders. ‘Die zien we veel’, zegt Rob 
van Son, directeur Wonen bij Woonstichting Etten-Leur. ‘Die huurders 
bepalen zelf: ik mankeer niets en heb geen hulp nodig. Dat is lastig, 
vooral als zijn buurman wel last heeft van zijn gedrag. Wij schakelen dan 
sociale wijkteams in om te zorgen voor de juiste begeleiding. Zelf han-
delen kunnen we niet, tegelijkertijd neemt de buurman ons de overlast 
wel kwalijk.’

WAL EN SCHIP
Vaak vallen verwarde personen tussen wal en schip, merken corporaties. 
Een melding van een buurtbewoner komt de ene keer binnen bij de  
corporatie, dan weer bij de politie. Die komen vervolgens in actie: een 
buurtbeheerder of wijkagent gaat langs of klopt aan bij het sociaal wijk-

AANJAAGTEAM VERWARDE 
PERSONEN
Het kabinet en de VNG hebben een aanjaagteam 
 verwarde personen opgericht. Dat team moet ervoor 
zorgen dat in de zomer van 2016 alle gemeenten een 
plan van aanpak hebben voor zorg aan en ondersteu-
ning van verwarde mensen. Het gaat dan bijvoorbeeld 
over het verbeteren van informatie-uitwisseling 
 tussen betrokken partijen, het verbeteren van vroeg-
signalering, toegang tot ondersteuning en zorg in 
 acute en niet-acute situaties en het verbeteren van  
de acceptatie van personen die verward gedrag verto-
nen. Het aanjaagteam staat onder leiding van Liesbeth 
Spies, burgemeester van Alphen aan den Rijn.

Woonbedrijf in 
 Eindhoven overlegt 
regelmatig met 
 politie, de gemeente 
en zorg- en welzijns-
organisaties. Zo pro-
beert de corporatie al 
in een vroeg stadium 
aandacht te geven en 
zorg te bieden aan - 
onder andere - 
kwetsbare huurders. 
Andere corporaties 
werken op een ver-
gelijkbare manier 
 samen met partijen  
in de wijk.f
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BIJEENKOMSTEN
Het Aedes-Actiz Kenniscentrum 
 Wonen-Zorg organiseert in 2016  
bijeenkomsten over de huisvesting  
en zorg voor  kwetsbare doelgroepen.
21 januari 2016: studiemiddag over  
KeyRing, een concept waarbij mensen  
met een verstandelijke of psychische 
 beperking zelfstandig kunnen wonen 
dankzij een netwerk om hen heen.
26 mei 2016: een landelijke middag over 
kwetsbare burgers in de wijk, in samen-
werking met diverse organisaties.
www.kcwz.nl
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REGISTREREN OF NIET
Zo’n meldpunt kan alleen effectief zijn als de 
partijen die eraan gelinkt zijn informatie goed 
kunnen uitwisselen. Nu lopen corporaties vaak 
nog aan tegen privacywetgeving, merkt ook 
Monique van den Brink, medewerker Leef-
baarheid bij Woningstichting Leusden. ‘Soms 
heb ik het idee dat instanties de risico’s in beeld 
hebben, maar die informatie niet mogen delen. 
We hebben nu bijvoorbeeld een nieuwe huur-
der die we liever geen woning met gedeelde 
voordeur hadden toegewezen als we hadden 
geweten van zijn psychische problemen.’ Door 
dit te registreren had de corporatie de ontstane 
overlast wellicht kunnen voorkomen.
Uit het onderzoek van Aedes blijkt dat 10 pro-
cent van de corporaties een beeld heeft van het 
aantal huurders met een GGZ-achtergrond, 70 
procent weet dat gedeeltelijk. Toch moeten 
corporaties zich goed afvragen of ze willen  
registreren en waarom ze dat willen, stelt 
Buurke. ‘Als je mensen met psychische proble-
men registreert betekent dat niet dat je ook de 
kans op verward gedrag hebt geregistreerd. 
Moeten we ook registreren of iemand een licht  
beperkt verstandelijk vermogen heeft? Of  
dement is? Registreren werkt stigmatiserend 
en vergroot de vooroordelen over deze groep 
mensen. We moeten vooral met mensen in ge-
sprek gaan, ze aanspreken op hun verantwoor-
delijkheid en kijken bij welke hulp ze gebaat 
zijn.’

‘NIET-PLUIS-GEVOEL’ 
Woonbedrijf doet al veel om goed met ver-
warde huurders om te kunnen gaan, vertelt 
Koning. De samenwerking is goed, er zijn goe-
de begeleidingscontracten, er is een protocol, 
de medewerkers worden getraind en ze heb-
ben een goed beeld bij wat welke buurt aankan 
aan nieuwe bewoners. Maar als iemand ernsti-
ge overlast veroorzaakt, buurtbewoners bang 
maakt en niet geholpen wil worden, dan is het 
heel moeilijk om daar iets aan te doen. ‘We 
schalen de aanpak regelmatig op. Eerst zoeken 
we naar een oplossing samen met het wijk-
team, als dat niet lukt schalen we op naar 
woonoverlastteams of zelfs naar het Veilig-
heidshuis (een stedelijk samenwerkingsver-
band tussen gemeente, justitiële overheids- 
instellingen en maatschappelijke organisaties, 
red.). Samen kijken we dan wie de trekker kan 

OVERLAST NEEMT TOE
Aedes ontving signalen van corporaties dat de overlast door ver-
warde personen in wijken toeneemt. Voor Aedes aanleiding om 
een enquête onder haar leden te houden. 174 corporaties (ruim de 
helft) deed mee. Uit het onderzoek blijkt dat driekwart van de  
corporaties het afgelopen jaar een toename ziet van overlast en 
incidenten door verwarde huurders. Vaak gaat het om geluids-
overlast, overlast ’s nachts door psychoses en paniekaanvallen, 
agressief gedrag tegen buren, huurachterstanden en verwaar- 
lozing van bijvoorbeeld de tuin.

18.000 MELDINGEN
Het afgelopen jaar waren er naar schatting 2.000 ernstige inciden-
ten, zoals geweld tegen buren of corporatiemedewerkers, brand-
stichting, ontploffingen of andere schade aan de woning. Verder 
kregen zij ongeveer 18.000 meldingen van structurele overlast 
door verwarde personen. 
Vaak gaat het om mensen met psychische en/of psychiatrische 
problemen. Het onderzoek keek daarom ook in hoeverre corpora-
ties deze doelgroep in beeld hebben. 10 procent heeft een volledig 
beeld, 20 procent heeft geen beeld en 70 procent een gedeeltelijk 
beeld.

AFSPRAKEN
Mensen met een GGZ-achtergrond komen vaker in een corporatie-
woning terecht via normale woningtoewijzing dan via een GGZ-
instelling. De helft registreert mensen met een GGZ-achtergrond, 
voornamelijk aan de hand van de begeleidingscontracten die wor-
den afgesloten. 71 procent van de corporaties maakt afspraken 
over de huisvesting van deze doelgroep, het vaakst met GGZ- 
instellingen en gemeenten. Die afspraken gaan vooral over bege-
leiding, maximum aantal toewijzingen en de verdeling van de  
doelgroep over wijken en straten.

Lees meer over het onderzoek op Aedes.nl/verwardepersonen

Begin 2015 stak een 35-jarige verwarde huurder zijn woning in het 
Drentse Roden in brand. De rechter besloot dat hij zich moet laten 
 behandelen in een psychiatrisch ziekenhuis. Bij de brand raakten tien 

appartementen zwaar beschadigd. De woningcorporatie schat de 
 schade op 600.000 euro. Uit onderzoek van Aedes blijkt dat woning-
corporaties een toename zien van dit soort incidenten.

‘We moeten mensen 
verleiden en 

stimuleren hulp te 
aanvaarden’
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team of een ander samenwerkingsverband dat in de wijk actief is. Maar 
er is op dat moment nog te weinig aanleiding om vanuit de gemeente of 
zorginstantie zorg, begeleiding of gedwongen opname op te leggen. En 
de sociale wijkteams zijn meestal nog niet voldoende opgetuigd om ge-
lijk iets structureels met deze signalen te doen. En ondertussen groeit 
het probleem of dreigt het te escaleren.
‘Signalen melden is overal anders geregeld, áls het al geregeld is’, zegt 
Lilly Buurke, beleidsadviseur bij GGZ Nederland. Daarom pleit zij voor 
een duidelijk meldpunt en een 24/7 beschikbaarheid van zorg en maat-
schappelijke ondersteuning. ‘Mensen moeten weten waar ze iets kun-
nen melden en wat ze daar kunnen melden. Naast corporatie en wijk-
agent moet daar ook de buurman van een verward persoon terecht kun-
nen of de leraar die verward gedrag signaleert bij een ouder van een 
kind.’ Buurke ziet een rol voor corporaties om met andere partijen – on-
der regie van gemeenten – een sluitend netwerk op te zetten met als  
onderdeel dit meldpunt. Zo kunnen dit soort signalen niet door het net 
glippen. ‘En we moeten mensen verleiden en stimuleren hulp te aan-
vaarden. Dit kan door GGZ-teams in de wijk in combinatie met sociale 
wijkteams.’

zijn van de casus. Als het om vervuiling gaat, kunnen we een schoon-
maakactie doen. Als het om strafbaar gedrag gaat, kan de politie diegene 
een keer vastzetten. Op een bepaald moment zijn je gezamenlijke  
instrumenten op. En zolang de huur wordt doorbetaald, kan je dan niet 
zo veel. Je moet als verward persoon echt heel ver gaan wil je als gevaar 
voor je omgeving bestempeld worden. Dus ik denk dat we die grens  
opnieuw met elkaar moeten definiëren.’
Incidenten en structurele overlast voorkomen is natuurlijk altijd het bes-
te. Daarom bekijkt Woonbedrijf of ze omwonenden vooraf kan inlich-
ten, als ze tenminste op de hoogte zijn van eventuele problemen bij een 
nieuwe huurder. ‘We kunnen ze bijvoorbeeld uitleg geven over de 
stoornis, hoe je daarmee kunt omgaan en wanneer ze ons moeten waar-
schuwen als ze denken dat het misgaat.’
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Woonstichting Etten-Leur ziet op het gebied 
van preventie ook een belangrijke rol voor cor-
poratiemedewerkers, omdat zij vaak achter de 
voordeur komen. De corporatie vraagt mede-
werkers bijvoorbeeld om te luisteren naar hun 
‘niet-pluis-gevoel’, zegt Van Son. ‘Die seint de 
woonconsulent in als hij merkt dat een huis 
verwaarloosd is, dat iemand dement is of als er 
bijvoorbeeld geen vloerbedekking ligt of er 
geen meubels staan terwijl er wel kinderen 
rondlopen.’ Daarnaast is Woonstichting Etten-
Leur extra scherp op mensen met huurachter-
stand omdat dat een indicatie kan zijn dat er 
meer aan de hand is. ‘We pakken als corporatie 
een rol in deze problematiek. Omdat we  
vinden dat ook wij een verantwoordelijkheid 
hebben, namelijk als toeleider en aanjager. We 
zetten informatie door in sociale wijkteams en 
via ons eigen netwerk.’  

OP DE AGENDA
Het onderwerp ‘verwarde personen’ moet  
stevig op de agenda worden gezet, vinden veel 

corporaties. Het zelfoplossend vermogen van wijken begint ver- 
zadigd te raken, merkt Van Son. ‘Als er één demente verwarde 
vrouw woont in een complex van 30 appartementen, dan zijn de  
buren in staat met z’n allen te helpen: de een kookt, de ander doet 
boodschappen. Maar worden dat er steeds meer, dan trekken buren 
hun handen ervan af.’ Van Son wil daarom met de gemeente in beeld 
brengen of de problemen zich concentreren in bepaalde wijken.
Ook GGZ-Nederland merkt dat spreiding belangrijk is, vooral voor 
de integratie van mensen met een GGZ-achtergrond. Buurke: ‘We 
merken dat psychisch kwetsbare mensen nu vaak woningen toege-
wezen krijgen in wijken waar al veel mensen met problemen wonen. 
Terwijl zij juist behoefte hebben aan sterke sociale netwerken, werk 
en dagbesteding.’

Het aantal meldingen bij de politie van overlast door verwarde mensen 
stijgt ieder jaar. Van ruim 52.000 meldingen in 2013 tot bijna 60.000 in 
2014. Het gaat bijvoorbeeld om zichtbare verwaarlozing van de directe 

‘ We vragen onze 
medewerkers te luisteren 
naar hun niet-pluis-gevoel 
en de woonconsulent  
in te schakelen’
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omgeving (zoals de tuin), geluidsoverlast, nachtelijke overlast door 
psychoses en paniekaanvallen en agressief gedrag tegen buren.


