
 
 

Toelichting jaarcijfers 2021 

Uit de jaarcijfers van 2021 blijkt dat het landelijke tekort aan huisvesting in 2021 ook invloed 

heeft op woonvoorzieningen van Wender en de doorstroommogelijkheden. Het tekort leidt tot 

een langere verblijfsduur in de Nachtopvang en de Vrouwenopvang. Daarnaast is een grove 

verschuiving te zien naar Wet langdurige zorg (Wlz)-cliënten, omdat veel cliënten per januari 

2021 in plaats van een beschermd wonen-indicatie een Wlz-indicatie kregen.  

Nachtopvang  
Doordat het gemiddelde verblijf in de Nachtopvang langer duurde dan in 2020, is er structureel 

minder plek. In 2021 bezochten 105 mensen de Nachtopvang in Groningen met een verblijf van 

gemiddeld 49 nachten, opeenvolgend of verspreid over een langere periode. Ten opzichte van 2020 

is de verblijfsduur toegenomen met 12 nachten per persoon. 

De aanmeldingen voor opvang worden efficiënter over woonvoorzieningen verspreid, zo ook die voor 

de Nachtopvang. Maar de doorstroming wordt beperkt door het gebrek aan 

huisvestingsmogelijkheden. Ook de lockdown tijdens de coronapandemie gaf een vertraging in de 

doorstroming van de Nachtopvang naar een vervolgwoning.  

Vrouwenopvang Groningen en Emmen 
De Vrouwenopvang in Emmen en Groningen stuurden op uitstroom in de vorm van ambulante 

begeleiding. Wender biedt deze ambulante begeleiding binnen de Vrouwenopvang als nazorg, of om 

opvang te voorkomen en huiselijk geweld te stoppen. De ambulante begeleiding vanuit de 

Vrouwenopvang steeg met 12% van 118 mensen in 2020 naar 132 mensen in 2021.  

Vrouwenopvang Groningen ving in 2021 in totaal 107 vrouwen en 103 kinderen op. Dat is een daling 

van 13% ten opzichte van 2020. De belangrijkste reden voor de daling in de opvang van vrouwen en 

kinderen is een stagnerende doorstroom naar een zelfstandige woning door een tekort aan 

huisvesting.  

 

In Emmen ving de Vrouwenopvang 91 vrouwen en 92 kinderen op. Deze aantallen zijn gelijk aan 

2020. Het actieprogramma Weer Thuis helpt in Emmen om het tekort aan huisvesting tegen te gaan. 

Met dit programma werken corporaties, gemeenten en opvanginstellingen samen om cliënten door 

te laten stromen naar een zelfstandige woonruimte met voldoende begeleiding.  

Opvang en Wonen 
In Drenthe verbleven 131 cliënten in de opvang- en woonvoorzieningen. 74 cliënten in het kader van 

crisisopvang, 35 cliënten in het kader van forensische zorg en 36 cliënten in het kader van 

beschermd wonen. Ten opzichte van 2020 is dit een stijging van 16 cliënten, wat gelijk staat aan 

14%. De stijging komt doordat cliënten worden opgevangen bij andere locaties. Daarnaast is de 

doorlooptijd iets korter. In Friesland verbleven 478 mensen in de 13 overige opvang- en 

woonvoorzieningen. In Groningen waren dat 252 in 12 voorzieningen.  

Toename investering Wet langdurige zorg (Wlz)-cliënten 
In 2021 heeft een deel van de cliënten van Wender die voorheen een beschermd wonen-indicatie 

hadden een Wlz-indicatie gekregen. Dit gaat om 38% van de cliënten van voorheen Zienn. Bij 

locaties die voorheen bij Het Kopland hoorden is 10% Wlz-cliënt. Bij Het Kopland is het percentage 

lager omdat er minder Wlz-zorg geleverd wordt dan bij Zienn.  

Activering en participatie  
In Leeuwarden gingen 402 cliënten naar werk- en activiteitenlocaties. Dit is een stijging van 13% ten 

opzichte van 2020. In Emmen wordt een nieuwe vorm van Dagbesteding aangeboden, genaamd 



 
 
STOER. Hier gingen in 2021 57 mensen naartoe. Door deel te nemen aan dagbesteding komen 

cliënten in contact met anderen en leren ze samenwerken. Ook ontwikkelen zij vaardigheden die 

hen helpen om zich voor te bereiden op deelname aan de maatschappij en de arbeidsmarkt.  

______________________________________ 

Sinds april 2021 treden Het Kopland en Zienn gezamenlijk onder de naam Wender naar buiten. Het 

Kopland bestond uit locaties in Groningen en Drenthe. Locaties in Friesland en de Crisisopvang in 

Leek vielen onder Zienn. Omdat de jaarcijfers betrekking hebben op 2021 worden de namen Zienn 

en Het Kopland nog gebruikt. 


