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Verantwoording
Deze Effectenarena Vrouwenopvang is opgesteld nav. 

een workshop binnen de proeftuin ’Vastgoed voor 
vrouwenopvang’ (d.d. 6 februari 2009) en wordt binnen 

deze proeftuin verder uitgewerkt.
Uitwerking: Minke Wagenaar en Jochum Deuten 

Meer informatie: www.vastgoedvoorvrouwenopvang.nl.
Datum: 25 januari 2009
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Z elfvertrouwen/zelfstandigheid/weerbaarheid
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N iet volgens eigen leefstijl, weinig privacy

E igen woning
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Welzijn kind [weerbaarheid/gedrag/leerprestatie]

H ulp-/zorgvraag

F inancië le zelfredzaam heid / schuldsituatie

E erste opvang

H uisvesten cliënt (vrouw +  ev. kk.)

Begeleiding wonen / dagelijks leven

Zorgbegeleiding / hulpverlening

Werk en inkomen / dagbesteding

Beëindiging opvang
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wijkbewoner

Vrouwenopvang
- in ontwikkeling - d.d. 25  februari 2009  -

O pvoedingsstijl/-vaardigheden

ssert s  ree
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zorg [GGD, Jeugdzorg, GGZ, juridische

hulp, schulphulpverlening, medische zorg]

Bijdrage als ketenpartner: bijdrage wordt vergoed/gefinancieerd

Bijdrage als ‚investeerder’ 

Treed niet altijd op (vereist bijv. specifieke activiteit of afspraak)

Rijksoverheid  [ AWBZ / Belastingdienst ]

P artner gerelateerde veiligheid

N egatief effect

E ffect dat niet genoemd is bij workshop

* Deze Effectenarena is opgesteld voor de residentiële(?) vrouwenopvang 

(dus niet voor crisisopvang van enkele dagen of voor het natraject, waarbij 

vrouwen op zichzelf wonen)

** Zie uitgebreide beschrijving Minke

**

#  gehuisveste cliënten

#  uren begeleiding, #  activiteiten, etc.
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Mogelijk: ex tra beslag op wijkvoorzieningen, ten koste 

van bestaande kwaliteit voor wijkbewoner.

N B : som s bewuste investering zonder dat het ten 

koste van wijkbewoner gaat.  Dan wordt dit effect een 

investering. B ijv. huisarts die een stap verder zet voor 

de Vrouwenopvang.
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A ls bewoners hebben cliënten weinig 

besteedbaar inkom en (m its ze in plaats 

kom en van reguliere bewoners)

B ijv. om zet wasserij

Minder schoon, heel, veilig. Maar som s 

ook m eer door ex tra activiteiten 

(bijv. politiesurveillance of 

zorg voor de om geving)

Voorkom ing generatie-overdracht


