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Kernprestaties Maaszicht jongeren 2020  
Rapportage voor RvT  

 

Cliënten 

In 2020 heeft Maaszicht 161 unieke jongeren geholpen. Daarvan zijn er 65 in het kader van hun zorgtraject van 

de ene naar de andere zorgsoort doorgestroomd – deze zijn in onderstaande tabel meerdere keren 

opgenomen.  

Op het totaal aantal jongeren zijn er 16 jongeren meer geholpen dan in 2019. Vergeleken met voorgaande 

jaren zijn er evenveel jongeren opgenomen in Beschermd Wonen. Groei is vooral te zien in Voorzorg en in 

mindere mate in Buitenzorg. Het aantal cliënten in BOL daalt ten opzichte van 2019 maar is hoger dan in 2018. 

 

Categorie  Aantal 2020 Aantal 2019 Aantal 2018 

cliënten Voorzorg  72 46 54 

cliënten Beschermd Wonen 77 79 79 

cliënten BOL 38 42 31 

cliënten Buitenzorg 36 32 17 

 

 

Instroom 

De instroom van nieuwe cliënten in 2020 is in totaal 159 jongeren. Vergeleken met 2019 is de instroom fors 

hoger: 25 cliënten meer. De wachtlijsten zien we terug in de groei van de Voorzorg. 

 

 
 

 

Uitstroom 

De uitstroom in 2020 in totaal 134 jongeren. Dit is exact hetzelfde aantal als in 2020.  Het beeld per zorgsoort 

verschilt wel van het voorgaande jaar. De uitstroom in is Voorzorg hoger. Van de 57 jongeren stroomden er 19 

door naar BOL, 26 naar Beschermd Wonen en 1 naar Buitenzorg. De overige 11 stroomden rechtstreeks uit – 

hetzij omdat de zorg afgerond kon worden, of omdat ze zelf de zorg stopten. In enkele gevallen heeft 

Maaszicht de zorg beëindigd. 

In Beschermd Wonen is de uitstroom lager en hetzelfde geldt voor BOL. Slechts 2 jongeren gingen van 

Beschermd Wonen naar BOL en 12 jongeren stroomden van Beschermd Wonen met een urgentie voor eigen 

VZ BW BOL BZ

2019 36 48 24 26

2020 64 47 22 26
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woonruimte door naar Buitenzorg. Hetzelfde gold voor nog een s 10 jongeren die vanuit Bol met een urgentie 

uitstroomden naar Buitenzorg. De uitstroom naar andere vervolgzorg stagneerde deels door Corona. Dit zien 

we terug in de lagere aantallen jongeren die uitstroomden uit Beschermd Wonen en BOL. 

 

 
 

Aantal dagen zorg en bezetting 

Het bezettingspercentage in Beschermd Wonen ligt evenals in BOL op 95%. In Beschermd Wonen is tegen het 

eind van het jaar de uitbreiding vanuit de verhuizing duidelijk zichtbaar. Het aantal jongeren in zorg stijgt van 

rond de 33 naar rond de 40 (N.B. dit zijn unieke personen – die niet altijd de hele maand in zorg zijn als gevolg 

van de in- en uitstroom). In BOL is het aantal jongeren steevast rond de 20. Aantekening hierbij is dat het 

onderhoud van de woningen resulteert in enige frictie met betrekking tot de bezetting. 

Voor Voorzorg en Buitenzorg wordt niet gerekend met een bezetting – de vraag bepaalt het aanbod. 

 

Het aantal dagen geleverde zorg is in totaal 29.487. Qua financiering wordt 80% van de zorg geleverd op basis 

van een Wmo-indicatie, 16% is Forensische Zorg en 4% van de jongeren krijgt hulp op basis van de Jeugdwet. 

 

 

Conclusies 

In 2020 zijn er meer jongeren in zorg. De instroom is hoger en de uitstroom is lager. Corona heeft een beperkt 

effect gehad op de instroom. Maaszicht is in staat gebleken om met extra preventieve maatregelen de 

instroom grotendeels te continueren. Een bewuste keuze vanwege de lange wachtlijsten in Rotterdam. Gevolg 

van de stagnatie in de uitstroom, is dat de lengte van de zorgduur voor individuele jongeren toegenomen.  

 

Met de verhuizing en uitbreiding plekken zullen er in Beschermd Wonen in 2021 meer jongeren in Beschermd 

Wonen worden opgenomen. Het voorgenomen beleid om in 2020 de ambulante zorgvormen te versterken is 

geeffectueerd. Voor de ambulante zorg (in 2020 Voorzorg, BOL en Buitenzorg) geldt eveneens een uitbreiding 

boven op die groei in 2020. Per 01-01-2021 zijn de activiteiten en plekken van Stichting Jong Rotterdam 

overgenomen – in totaal gaat dit om ongeveer 40 zorgtrajecten per jaar. 

 

 

 

 

 

 

VZ BW BOL BZ

2019 37 50 25 22

2020 57 40 21 16
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Resultaat bij uitstroom 

Het percentage jongeren dat in 2020 positief uitstroomt na het behalen van de zorgdoelen is 66%. Nog eens 

8% heeft bij uitstroom hun zorgdoelen deels behaald, maar kiest er zelf voor om niet langer gebruik te maken 

van het zorgaanbod van Maaszicht. 26% van de jongeren stroomt negatief uit. Bij een derde daarvan was 

sprake van negatieve uitstroom door detentie. In onderstaande tabel zijn de percentages per zorgsoort 

weergegeven. 

 

De negatieve uitstroom is hoger dan in 2019.  Het betreft voor het merendeel casussen waarbij de zorg door 

Maaszicht is afgebroken naar aanleiding van ernstige incidenten veroorzaakt door de jongere. Voor deze 

zorgbeëindigingen vanwege de veiligheid andere bewoners of medewerkers is na intensief overleg formele 

toestemming van de gemeente (JOLO) of de reclassering gekregen. Het betrof de aanwezigheid van 

vuurwapens, dealen, het aanzetten tot bankfraude en/of fysieke bedreigingen. In een aantal andere gevallen – 

vooral BOL – breekt Maaszicht de zorg af omdat de jongere zich structureel aan de zorg onttrekt. Ook hiervoor 

moet en is toestemming gevraagd van de gemeente. 

 

Bijzonderheden in 2020 zijn een reeks incidenten veroorzaakt door 1 jongere die daarbij andere jongeren 

betrok, waardoor Maaszicht ook voor die andere jongeren de zorg op moest zeggen. In een ander geval 

hebben we een jongere uit BOL moeten zetten omdat hij de Corona-regels ernstig overtrad en daarmee de 

veiligheid van andere jongeren en medewerkers in gevaar bracht. 

 

 
 

 

 

Van de 57 jongeren die uitstroomden uit Voorzorg zijn er 7 uiteindelijk niet bij Maaszicht in zorg gekomen 

omdat ze zelf van verdere zorg afzagen of omdat ze bij een andere zorgaanbieder beter op hun plek waren. 

Eén andere jongere is door Maaszicht niet opgenomen vanwege een vuurwapenincident, twee jongeren 

bleken geen verder zorg meer nodig te hebben, één andere jongere kon naar Buitenzorg en één andere 

jongere werd opgepakt en kwam voor langere tijd in detentie. De overige 45 jongeren zijn of doorgestroomd 

naar Beschermd Wonen of BOL.  

 

Dagbesteding na uitstroom 

Van de jongeren die uitstroomden uit Beschermd Wonen, BOL en Buitenzorg, heeft 65% werk, school of een 

traject. 5% is bij uitstroom werkzoekend – mede als gevolg van de Coronacrisis zijn ze hun baan kwijt. 2% is 

vergevorderde in hun zwangerschap – uitstroom is doorstroom naar een moeder-kind voorziening, 5 jongeren 
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zijn in detentie en in 21% heeft geen dagbesteding op het moment van uitstroom. Deels zijn dit jongeren die 

vanwege hun problematiek niet naar school kunnen of niet kunnen werken en doorstomen naar een andere 

zorgaanbieder of jongeren die negatief zijn uitgestroomd.  

 

 
 

 

 

Wonen na uitstroom 

Van de jongeren die uitstroomden uit Beschermd Wonen, BOL en Buitenzorg woont 68% zelfstandig, bij 

familie/ouder of in eigen netwerk. Aantekening hierbij is dat wonen in het eigen netwerk positief kan zijn, 

maar ook negatief wanneer dit een onbetrouwbaar adres is.  

17% is naar een BOL-woning of andere zorginstelling doorgestroomd. 7% (5 jongeren) zijn in detentie en van 

7% is het op moment van vertrek onbekend waar ze naar toe zijn vertrokken. Meestal omdat ze zelf de zorg 

beëindigd hebben dan wel negatief zijn uitgestroomd en ons hun adres op dat moment niet willen vertellen.  
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