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Voorwoord 
 
 
De Stichting Opvangcentra De Elandsstraat is 
opgericht vanuit de vereniging ‘De Verbreiding’ 
om aan de veranderende maatschappelijke 
situatie in de opvang het hoofd te kunnen 
bieden. Nu wij een aantal jaren verder zijn, kan 
vastgesteld worden dat wij er goed in slagen 
om op een adequate en soepele wijze op deze 
veranderende vraag in te spelen. 
Op bestuurlijk vlak wordt gekeken hoe wij de 
organisatie kunnen versterken. Dit betreft 
zowel de continuïteit van de organisatie als de 
samenwerking met andere dienstverleners in 
de keten. Dit moet onze organisatie - die 
relatief klein is - minder kwetsbaar maken bij 
calamiteiten.  
 
De keuze om per 1 januari 2009 als instroom-
huis te gaan optreden, is een weloverwogen 
keuze geweest. Deze ontwikkeling naar 
instroomhuis was al in het voorgaande jaar 
ingezet, waardoor de overgang per 1 januari 
2009 geen echte aanloopproblemen kende. 
Wij zijn van mening dat op deze wijze een 
belangrijke en waardevolle bijdrage wordt 
geleverd aan een goede ketenzorg.  
 
Deze ontwikkeling vraagt van de verschillende 
partners in het werkveld dat men de aandacht 
veel meer gaat richten op samenwerking, in 
plaats van (de neiging tot) solistisch handelen. 
Dit levert ongetwijfeld een kwalitatief beter 
product op, met als belangrijk bijkomend effect 
een grotere efficiency en synergie voor alle 
betrokken partijen. 
 
In het afgelopen jaar hebben wij een aantal 
belangrijke punten van verbetering kunnen 
waarnemen in deze samenwerking. Met name 
willen wij hier noemen de positieve wijze  
waarop de GGD het voorzitterschap van de 
veldtafel vervult. Een hoopgevende 
ontwikkeling die verder kan worden 
uitgebouwd.  
 
De verdere professionalisering van de  
medewerkenden heeft duidelijk geresulteerd in 
een kwalitatief goede dienstverlening. Op deze 
wijze konden wij de overgang van ons opvang-
centrum naar een instroomhuis soepel laten 
verlopen. De verdere ontwikkeling op dit terrein 
is een punt van blijvende aandacht, mede 
gezien de toenemende psychosociale  
problematiek van onze cliënten. 
 
De financiële positie van het opvangcentrum is 
gezond. Dit laat onverlet dat enige verruiming 
van middelen noodzakelijk is om de personele 

bezetting van het instroomhuis op een verant-
woorde wijze te kunnen laten draaien.  
 
 
 
Wij zijn ons er van bewust, dat het draaiende 
houden van het instroomhuis tot op heden kon 
worden gerealiseerd door een grote inzet van 
de medewerkenden, stagiaires en vrijwilligers. 
 
In 2010 is gestart met een onderzoek of het 
resterende gedeelte van het gebouw - dat nu 
nog deels aan derden wordt verhuurd - kan 
worden ingezet voor dienstverlening die ligt in 
het verlengde van het instroomhuis. Wel is het 
noodzakelijk dat het pand dan eerst verder 
wordt gerenoveerd. Hierover is overleg gaande 
met de eigenaar van het pand, de Stichting 
Verbreiding der Waarheid te Amsterdam. 
Vanwege de samenhang met het instroomhuis 
denken wij op een financieel concurrerende 
wijze andere, kwalitatief goede dienstverlening 
te kunnen leveren. Hierover vindt overleg met 
de gemeente Amsterdam plaats. 
 
Het jaar 2009 kon door de voorgaande ontwik-
kelingen - zowel kwalitatief met betrekking tot 
de zorgverlening als financieel - positief  
worden afgesloten. Voor een verdere 
toelichting verwijzen wij u naar de inhoud van 
dit verslag. 
 
Voor de positieve veranderingen in het afgelo-
pen jaar wil het bestuur zijn erkentelijkheid 
uitspreken aan het adres van directie, mede-
werkers, vrijwilligers en stagiaires. Uiteindelijk 
zijn zij het die waar moeten maken wat wij met 
elkaar nastreven. Het bestuur ziet de toekomst 
met vertrouwen tegemoet. 
 
 
Met hartelijke groet, 
 
Simon Koetsier 
voorzitter 
 
april 2010  
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1. Onze missie 
 
De missie van de Stichting Opvangcentra De 
Elandsstraat (kortweg: De Elandsstraat) wordt 
als volgt in de statuten verwoord: 
 
Het verlenen van hulp aan mensen in nood en 
voorts al wat met één en ander rechtstreeks of 
zijdelings verband houdt of daartoe  
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin. 
 
De stichting werkt vanuit een Bijbelse inspiratie 
en wil anderen stimuleren tot het doen van 
werken van barmhartigheid en liefde. 
 
 
 
2. Beleidsontwikkeling 
 
Instroomhuis 
Conform de afspraken - zoals deze in oktober 
2008 met de gemeente Amsterdam zijn 
gemaakt - zijn wij in 2009 begonnen als 
instroomhuis.  
 
 
Doelstellingen 
De belangrijkste doelstellingen van het  
instroomhuis zijn: 
- opvang  
- probleeminventarisatie 
-   het bevorderen van herstel. 
 
 
Geheel in lijn met onze visie 
Om als instroomhuis mee te doen, behoefden 
we geen echte beleidsveranderingen door te 
voeren. Sterker nog, onze manier van werken 
diende als leidraad voor de gemeente over hoe 
een instroomhuis zou moeten te functioneren 
Voor ons was dit een erkenning, dat de weg 
die we in 2007 hebben ingeslagen met de toen 
nieuwe visie, de juiste is gebleken. 
 
De visie luidt: 
 
De Elandsstraat stelt dat dakloosheid nooit een 
losstaand probleem is, maar een signaal van 
problemen op meerdere leefgebieden (multiple 
problematiek), die snel en gelijktijdig dienen te 
worden aangepakt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Wijzigingen 
 
Doelgroep 
Met de start als instroomhuis kwam er een 
wijziging in de doelgroep. 
 
 
Deze omvat nu: 
 
- dak- en thuisloze jongeren (eventueel met 

kind) tussen de 18 en 23 jaar, die:  
- minimaal 3 maanden geen vaste woonplek 

hebben  
- minimaal twee jaar aaneengesloten in 

Amsterdam ingeschreven staan  
- minimaal op drie leefgebieden problemen 
 kennen  
- en voor wie de reguliere hulp geen zorg 
 kan bieden.  
 
 
Aanmelding  
De procedure van aanmelden werd eveneens 
gewijzigd. 
 
1. De cliënt meldt zich aan bij een hulpverle-

ner van het Streetcornerwork: 
 (www.streetcornerwork.eu) 
 of - als cliënt een kind heeft -  bij het Fiom: 
 (www.fiom.nl).  
 Daar zal na een intake worden beoordeeld  

in hoeverre een plek in de maatschappe-
lijke opvang noodzakelijk is. 

 
2 Wanneer de desbetreffende hulpverlener 

opvang noodzakelijk acht,  wordt de cliënt 
aangemeld bij de GGD (vangnet en 
advies). De GGD zal de cliënt uitnodigen 
voor een gesprek om te checken of er 
voldaan wordt aan de opnamecriteria (zie 
onder ‘Doelgroep’), alvorens zij een ‘go’ 
afgeven voor de toegang tot een instroom-
huis zoals De Elandsstraat.  De GGD heeft 
overzicht over de lege plekken bij de 
instroomhuizen en beheert dan ook de 
wachtlijst. 

 
 
Trajecthouder 
Zolang de cliënt zich in het instroomhuis  
bevindt, is het instroomhuis trajecthouder met 
de volgende taken: 
- observatie van de cliënt  
- het organiseren en regisseren van de 

benodigde zorg 
- aanmelding bij ‘de veldtafel’ binnen 6  
       weken 
- stimuleren en structureren.  
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Veldtafel 
De observaties van het instroomhuis worden 
middels een veldtafelformulier binnen 6 weken 
besproken op ‘de veldtafel’, waaraan - onder 
voorzitterschap van de GGD -  alle ketenpart- 
ners deelnemen. Daar wordt vervolgens het 
verdere (zorg)beleid afgesproken. 
 
 
Meer samenwerking 
Met de start als instroomhuis en de daaraan 
gekoppelde veldtafel is er een begin gemaakt 
om meer samen te werken (bijvoorbeeld met 
GGZ en DWI). Tevens wordt een ongewenste 
solistische aanpak van een of meer keten-
partners - zij het nog heel voorzichtig - steeds 
meer bespreekbaar. Dit past geheel binnen 
onze visie.  
In onze ogen is deze manier van werken een 
geweldige stap in de goede richting.  
 
 
 
4. De cliënt 
 
Minder adolescent gerelateerd gedrag 
Doordat de doelgroep nu cliënten betreft vanaf 
18 jaar en niet - zoals in voorgaande jaren - 
vanaf 15 jaar, hadden we minder te maken met 
gedragingen die zijn toe te schrijven aan het 
adolescent-zijn. 
Het werd voor ons dan ook iets makkelijker om 
in te schatten of ongewenst gedrag te 
koppelen was aan een leeftijdfase of dat er 
een andere oorzaak aan ten grondslag lag. 
 
 
Cognitieve beperking  
Bij 65% van onze cliënten hadden we het 
vermoeden dat er sprake was van een 
verstandelijke beperking. Bij een deel van deze 
cliënten werd een niveauonderzoek gedaan 
door de GGZ.  De scores bevestigden veelal 
het vermoeden. Vooral bij de jonge moeders 
waren de scores opvallend vaak laag.  
  
 
Middelenafhankelijkheid 
Onder de gebruikers van cannabis was er bij  
60% van de cliënten een vermoeden op 
afhankelijkheid. Behandeling was veelal slecht 
bespreekbaar omdat de cliënt het zelf vaak 
niet als probleem zag. 
 
Alcoholverslaving kwam bij 7% van de cliënten 
voor. Bij deze cliënten was er vaak wel enig 
ziektebesef, maar men was veelal  nog niet 
klaar voor een daadwerkelijke behandeling bij 
de Jellinek Kliniek.  
 

Op het gebruik van harddrugs was te weinig 
zicht om daar iets over te zeggen. 
 
5. De zorgverlening 
 
Nieuwe uitdaging 
De veranderingen - met name de intensieve 
samenwerking met de GGD - werden door het 
team ervaren als verfrissend en uitdagend. 
Er heerste ook een gevoel van enige trots dat 
wij - kleinste speler in het veld -  een belang-
rijke rol vervulden in de keten en dus serieus 
meetelden.  
 
 
Incident Poortgebouw 
Met de nodige schrik werd er gereageerd op 
het vreselijke incident in het Poortgebouw 
(Spirit), waarbij in juni een medewerker door 
een cliënt werd doodgestoken. Twee andere 
medewerkers raakten hierbij (zwaar) gewond.  
 
Wij kenden dit jaar geen ernstige incidenten, 
maar het heeft ons doen beseffen dat dit  
zomaar weleens anders kan zijn. De doelgroep 
heeft immers iets onvoorspelbaars. 
Het thema ‘veiligheid’ stond dan ook hoog op 
de agenda van de teamvergaderingen. Ook 
met externe trainers zijn we met dit thema aan 
de slag gegaan. In 2010 gaan we hier mee 
verder.  
 
 
Uitbreiding van het team 
In 2009 werd er 2,9 FTE toegevoegd aan het 
medewerkersbestand.  
Deze nieuwe medewerkers hadden bij ons 
eerst een periode gewerkt als vrijwilliger of 
als stagiaire. 
Opleidingsniveau en/of werkervaring waren bij 
aanname uiteraard van belang, maar door-
slaggevend waren kwaliteiten, motivatie en het 
in staat zijn en de bereidheid om het vak te 
leren.  
 
De formatie medewerkers in 2009: 
 
functie 
 

fte 

 
directeur/ SPV 

  
 1.0 

 
maatschappelijk werker 

  
 1.6 

 
sociaal pedagogisch werker I 

  
 3.8 

 
sociaal pedagogisch werker II 

 
  3.0 

 
administratief medewerker 

 
  0,9 

 
totale formatie 2009 

 
10,3 
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Ziekteverzuim  
Het ziekteverzuim was in 2009 gemiddeld 
3,8%. Dat is een aanzienlijke vermindering ten 
opzichte van 2008. 
 
  
maand 
 

verzuim 2008 verzuim 2009 

 
januari 

      
     22% 

      
     10% 

 
februari 

        
       2% 

        
       2% 

 
maart 

       
       5% 

 
       5% 

 
april 

      
      11% 

 
     10% 

 
mei 

 
     30% 

 
       0% 

 
juni 

 
     11% 

 
       5% 

 
juli 

 
       1% 

 
       2% 

 
augustus 

 
       3% 

 
       2% 

 
september 

 
       7% 

 
       4% 

 
oktober 

 
     11% 

 
       2% 

 
november 

 
       0% 

 
       0% 

 
december 

 
       1% 

 
       4% 

 
gemiddeld 

 
   8.66% 

 
    3.8% 

 
 
 
Vrijwilligers 
We kregen regelmatig aanbod van vrijwilligers, 
mensen die een carrièreswitch wilden maken 
richting ‘hulpverlening’ en op zoek waren naar 
een plek voor werkervaring. Sommige vrijwil-
ligers bevielen zo goed, dat ze er uiteindelijk 
een dienstverband aan hebben overgehouden 
(zie onder ‘Uitbreiding team’).  
 
Los van bovenstaande groep waren er twee 
vaste vrijwilligers werkzaam, die ons een dag-
deel in de week ondersteunden met de prak-
tische werkzaamheden. 
 
 
Stagiaires 
Het aantal stagiaires werd met de start van het 
nieuwe schooljaar verder afgebouwd van 4 
naar 3, dit om het leerproces van de stagiaires 
beter te kunnen begeleiden.  
 
 
 
 

Het aantal stagiaires in 2009 
 
 
per jan 2009 
 

  
4 Mbo (spw) stagiaires  

 
per sep 2009 

   
2 Mbo (spw/sd) stagiaires 
1 Hbo mwd 

 
 
 
6. Facilitaire diensten 
 
Administratie 
De administratie is op alle gebieden zeer naar 
wens verlopen.  
 
 
Financiën 
Over 2009 is door het bestuur een financieel 
jaarverslag uitgebracht. 
 
 
Gebouw 
Er werd verder gesproken over de gewenste 
benutting van het overige deel van het pand 
Elandsstraat 84: de verdiepingen boven het 
opvangcentrum. Deze ruimten worden nu nog 
verhuurd aan particulieren. 
Een aantal acties zijn in gang gezet om de 
mogelijkheden in kaart te brengen in verband 
met de wens om de bovenverdiepingen te 
gaan benutten voor activiteiten die passen 
binnen de doelstelling van de Stichting 
Opvangcentra De Elandsstraat.  
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Cliënten 2009 
 
 
 gemiddelde bedbezetting  Leeftijdsopbouw  

Man 47% 
1e kwartaal 19.0 bedden 95 %  00 tot 10 jaar 16  
2e kwartaal 19.4 bedden 97 %  11 tot 17 jaar  6  

Vrouw 53% 3e  kwartaal 19.6 bedden 98 %  18 tot 24 jaar 83  
4e kwartaal 19.2 bedden 96 %  

Totaal cliënten   105 
   

Totaal 19.3 bedden 96.5 %     
                                                                                                                  

  
 

 
 

Etnische afkomst

9 

41

19 
17 

7 6 6

   6%     6%      7%    16%    18%       39%    8%

Nederland Suriname Marokko Antillen Afrika Azie Diversen

totaal 105 cliënten

Doorstroming

81% 

14%

5%

Totaal 85 cliënten vertrokken
 81% 14% 5%

  doorgestroomd  
ketenpartners   

  negatieve uitstroom  
(niet houden aan) 

(afspraken/huisregels)
 niet verschenen 


