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Voorwoord 
 
Stichting Opvangcentra De Elandsstraat is op 
22 december 2004 opgericht vanuit de 
Stichting ter Verbreiding der Waarheid, met als 
doel de opvang van dakloze jongeren - in de 
ruimste zin - in de nieuwe stichting onder te 
brengen. 
Deze verzelfstandiging heeft door de jaren 
heen laten zien dat dit een goede keuze is 
geweest. Op een adequate en snelle wijze zijn 
wij in staat om op veranderende  
maatschappelijke ontwikkelingen te reageren.  
 
Het bestuur streeft naar transparantie en 
werken met korte lijnen. In deze visie past, dat 
de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de 
organisatie wordt neergelegd en dat de eigen 
verantwoordelijkheid van de medewerkers 
wordt bevorderd. 
 
De uitvoerende taken voor het bestuur zijn 
zeer beperkt en het bestuur richt zich vooral op 
beleidsmatige zaken en het toezicht. 
Belangrijke onderwerpen hierin zijn de 
positionering van de organisatie in het 
maatschappelijk krachtenveld, de continuïteit 
van de organisatie en de toetsing van het 
gevoerde beleid aan de doelstellingen van de 
stichting. 
 
Ter versterking van de (kwetsbare) continuïteit 
is overleg gevoerd met derden om na te gaan 
of samenwerking c.q. fusie wenselijk zou zijn 
en een duidelijke meerwaarde zou hebben. 
Begin 2011 hebben wij definitief besloten dat 
samenwerking ons wel, maar een fusie ons 
geen duidelijke meerwaarde biedt. Aan deze 
samenwerking zal het komende jaar invulling 
worden gegeven. 
 
In het afgelopen jaar is de continuïteit van de 
organisatie verder versterkt, waarmee  
tegelijkertijd de kwetsbaarheid in de leiding van 
de organisatie sterk is verminderd. 
Thans is sprake van een organisatie die  
doelbewust haar plaats in het 
maatschappelijke werkveld inneemt en waar 
mogelijk verder wil versterken.  
 
Het is goed om vast te stellen dat de 
overleggen en contacten met de gemeente 
Amsterdam goed zijn en een goede basis 
vormen voor de afstemming van het gevoerde 
en te voeren beleid. Verder is sprake van 
goede contacten met de GGD en andere 
dienstverlenende instellingen. 
 
Professionalisering van de medewerkers 
resulteert zichtbaar in een kwalitatief goede 
dienstverlening. 

 
 
 
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 te kunnen 
waarborgen. Dit is met name aan de orde  
vanwege de toenemend zwaardere 
problematiek bij cliënten. 
 
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 ter  
Verbreiding der Waarheid te Amsterdam, die 
hier welwillend tegenover staat.  
Vanwege de samenhang met het instroomhuis 
denken wij op een financieel concurrerende 
wijze andere, kwalitatief goede dienstverlening 
te kunnen leveren. Hierover vindt met 
betrokkenen overleg plaats. 
 
Voor de uitstekende en kwalitatief goede wijze 
waarop het opvangcentrum zijn taken verricht, 
wil het bestuur zijn erkentelijkheid uitspreken 
aan de directie, de medewerkers, 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 
 
mei 2011  
 



 3

1. Onze missie en visie 
 
De missie van de Stichting Opvangcentra 
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 bevorder-
lijk 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. 
 
De Elandsstraat werkt vanuit de volgende 
visie:  
 
De Elandsstraat stelt dat dakloosheid nooit een 
losstaand probleem is, maar slechts een 
signaal van problemen op meerdere leef-
gebieden (multiple problematiek), die snel en 
gelijktijdig dienen te worden aangepakt. 
 
 
2. Algemeen 
 
Prijs / kwaliteit verhouding 
Afgelopen jaar behoefden we geen ingrijpende 
beleidsveranderingen door te voeren. Wel 
hebben we ons op tal van punten weer weten 
te verbeteren. We streven ernaar om - met de 
bestaande middelen - een zo goed mogelijk      
antwoord te geven op de zorgvraag van de 
cliënt.  
Het lukt ons om een kwalitatief goede zorg te  
leveren, die de toets der kritiek kan doorstaan. 
Deze zorg realiseren we zelfs tegen een lagere 
kostprijs dan onze collega zorgaanbieders 
doen. Dit laatste is in 2010 steeds meer gaan 
opvallen. 
 
Gedwongen door de aankomende 
bezuinigingen is de gemeente zich meer gaan 
verdiepen in de verschillen in  kostprijs tussen 
de zorgaanbieders. Wij vinden dat een goede 
ontwikkeling. Wij zijn namelijk van mening dat 
er met minder geld eenzelfde of zelfs betere 
zorg geleverd kan worden. 
Onze kracht? Kleinschaligheid, professionali-
teit en een uiterst klein percentage aan 
overhead.  
 
Ketenaanpak kan en moet verbeteren  
Met de invoering van de ketenaanpak eind 
2008 en de daaraan gekoppelde veldtafel is 
duidelijk geworden dat bepaalde ketenpartners 
een koers varen welke niet altijd goed aansluit 
bij het werk van de andere ketenpartners. Het 
maakt dat de totaal geleverde cliëntenzorg in 

2010 minder efficiënt en effectief was als dat 
wij zouden willen.  
Wij hebben ons hierover in 2010 regelmatig 
uitgesproken. Dat het anders kan en moet!  Dit 
is niet altijd goed begrepen.  
In de zorg is men merkbaar niet gewend om 
door een collega-instelling te worden 
aangesproken. Wij zijn van mening dat we- in 
het belang van de cliënt - naar een cultuur 
moeten waar het gewoon is om elkaar te 
bevragen en aan te spreken op zaken welke 
niet lijken te kloppen of aansluiten.  
 
  
3. De cliënt 
 
Zomer 
Opvallend is dat we iedere zomer, dus ook die 
van 2010, moeite hebben om onze bedden 
bezet te krijgen. Dit ondanks een wachtlijst. 
 
In de zomermaanden lijken cliënten hun 
problemen als minder nijpend te ervaren. 
Zo zijn de cliënten op de wachtlijst in deze 
periode vaker niet te bereiken, komen ze vaker 
niet opdagen en wijzen ze vaker het aanbod af 
omdat het niet voldoet aan de verwachtingen.  
 
Jeugdzorg 
Veel cliënten hebben in het verleden contact 
gehad met jeugdzorg. In de rapportages van 
jeugdzorg die wij - of de GGD - opvragen,  
blijkt dat veel problemen van cliënten al ver 
voor hun 18e  speelden. Des te opvallender is 
het dat jeugdzorg zich na - en soms al voor(!) - 
het 18e  levensjaar  terugtrekt. 
Wij vragen ons af hoeveel cliënten gebruik van 
ons zouden hebben gemaakt, indien dit anders 
zou zijn geregeld. 
De cliënten zouden ons inziens veel beter af 
zijn, wanneer er geen ‘knip’ zou zitten tussen 
de zorg 18- en 18+.  
 
Structuur en veiligheid 
Onze regels passen bij de instroomfase, 
waarin cliënten veel behoefte hebben aan 
structuur en veiligheid. Immers, pas als deze   
aanwezig zijn en ervaren worden, kunnen we 
met hen werken aan hun problemen.  
 
Veel cliënten die te boek staan als 'lastig' of 
'moeilijk' - en die regelmatig zelfs door collega 
instellingen geweigerd worden - doen het bij 
ons goed. We zijn in staat om cliënten aan ons 
te binden. Dat blijkt onder andere uit de 
beperkte  gedwongen uitplaatsingen in 2010 
maar ook uit het gegeven dat cliënten, welke 
bij ons in zorg zijn geweest, bijna allen langs 
komen om te vertellen hoe het met ze gaat en 
dat ze de tijd bij ons als zeer leerzaam hebben 
ervaren.  
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 4. De zorgverlening 
 
Wel deelnemen, niet meedoen 
Zoals eerder vermeld werkt de keten nog niet 
optimaal. Enkele ketenpartners nemen wel 
deel aan de veldtafel, maar doen nog niet echt 
mee. Ze leggen uitspraken van de veldtafel , 
omtrent het vervolgtraject, naast zich neer en 
houden vast aan een eigen ( aanname) beleid. 
Duidelijk is, dat dit de cliënten niet ten goede 
komt en dat wij ons daar ten zeerste over 
verbazen.  
  
Dienst Werk en Inkomen (DWI) 
Dagbesteding is een belangrijk instrument om 
cliënten sneller op de rit te krijgen. Echter, de 
communicatie met DWI, die verantwoordelijk is 
voor de werk/leer trajecten, komt in 2010 maar 
niet goed op gang.  DWI is merkbaar niet 
berekend op deze doelgroep. Een doelgroep 
welke meer aandacht, kennis en tijd vraagt dan 
de gemiddelde andere DWI cliënt. Het duurde 
dan ook veelal onnodig lang eerdat cliënten 
aan de slag konden.  
 
Vijf plaatsen voor jonge moeders 
Omdat de vraag naar plekken voor jonge 
moeders met kind groot is, is er in 2010 - in 
samenspraak met de GGD - besloten om de 
plekken voor deze groep te verhogen naar vijf. 
Prettige bijkomstigheid voor ons is, dat we in 
de slaapvertrekken nu de gehele beneden-
verdieping voor de jonge moeders konden 
inrichten. De reguliere jongeren hadden zo 
minder last van het nachtelijk gehuil van de 
baby’s.  
 
Aanpassing in het aanbod 
De complexiteit van de cliënten en de 
problemen binnen de keten zijn de oorzaak dat 
we de geplande verblijfsduur van 6 tot 8 weken 
moesten overschrijden. 
 
Het langer in huis hebben van cliënten vraagt 
alertheid ten aanzien van het aanbod. Dit om 
te voorkomen dat medewerkers en cliënten 
hun tijd ‘wat met elkaar gaan uitzitten'.   
Om die reden zijn we voorlichtingsbijeenkom-
sten gaan houden over veilig vrijen, alcohol/ 
drugs en de opvoeding van de kinderen. 
Daarnaast bieden vrijwilligers cliënten allerlei 
creatieve activiteiten aan en houden ze 
bijeenkomsten waar aandacht geschonken 
wordt aan geloof en zingeving.   
 
Outreachend 
Cliënten verschijnen niet of slecht op 
afspraken bij instanties als: DWI, Jellinek etc.  
Medewerkers van deze instanties hebben vaak 
moeite om onze cliënten goed  in te schatten. 

Allemaal factoren wat het herstelproces doet 
vertragen. 
 Het heeft ons in 2010 dan ook doen besluiten 
om cliënten meer te gaan begeleiden bij hun 
afspraken naar ‘buiten’. Dit behoort eigenlijk 
niet tot de taak van ons als instroomhuis en is 
roostertechnisch ook niet altijd haalbaar, maar 
er is wel een grote behoefte aan gebleken.  
 
Aandachtspunt 
De Elandsstraat is erg pragmatisch ingesteld. 
We zijn 'doeners' en beseffen nog te weinig dat 
het ook van belang is onze observaties en 
bevindingen goed te verwoorden en op te 
schrijven voor derden. 
De door ons ingevulde aanmeldformulieren 
voor de veldtafel voldeden in 2010 dan ook 
niet aan het gewenste niveau. 
Er is ook te weinig inhoudelijke discussie met 
partijen als de GGZ en de Jellinek.   
Wij realiseren ons terdege dat dit punt onze 
aandacht verdient. 
 
 
5. Personeelsbeleid 
 
Scholing en training 
Doorslaggevend bij aanname van personeel is 
de mate van gedrevenheid, motivatie en de 
bereidheid om het vak te leren. We leiden de 
medewerker min of meer zelf op. Het vak leer 
je immers in de praktijk. Dat neemt niet weg 
dat we de functie van een goede scholing als 
aanvulling op de praktijk ook zien. Om die 
reden faciliteren wij ons personeel in het 
volgen van een gerichte studie. 
In 2010 zijn drie medewerkers begonnen met 
een studie. 
 
Voor het team is een traject ingezet met een 
externe trainer. Doel is;  het aanleren van een 
directere manier van communiceren. Dit moet 
het veiliger werken ten goede komen.   
 
Medewerker van het jaar 
In 2009 zijn we begonnen om medewerkers 
elkaar voor te laten dragen voor de titel 
'medewerker van het jaar'.  
Men moet beargumenteren om welke reden 
men een collega betitelt als 'medewerker van 
het jaar'. 
Men blijkt, in vergelijk met 2009, beter instaat 
om elkaars proces en de daarbij behorende 
vorderingen te benoemen.  
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Formatie 
In 2010 werd er 1 FTE aan het team 
toegevoegd,  dit om minder kwetsbaar te zijn 
bij onverwachte roosterproblemen.  
 
De formatie medewerkers was in 2010: 
 

functie 
 

fte 

directeur 1.0 
maatschappelijk werker 1.6 
sociaal pedagogisch werker I 3.9 
sociaal pedagogisch werker II 3.9 
Administratief medewerker 0.9 
 
totale formatie 2010 

 
11.3 

 
 
Ziekteverzuim 
Het ziekteverzuim in 2010 was 4.6% 
 
maand/ 
          jaar  

 
2008 

 
2009 2010

januari 22,00% 10,00% 30,00%

februari 2,00% 2,00% 10,00%

maart 5,00% 5,00% 2,00%

april 11,00% 10,00% 1,00%

mei 30,00% 0,00% 2,00%

juni 11,00% 5,00% 0,00%

juli 1,00% 2,00% 0,00%

augustus 3,00% 2,00% 1,00%

september 7,00% 4,00% 5,00%

oktober 11,00% 2,00% 2,00%

november 0,00% 0,00% 2,00%

december 1,00% 4,00% 0,00%

gemiddeld 8.7% 3.8 %  4.6%

 
 
Vrijwilligers 
Wij konden een nieuwe vrijwilliger verwelko-
men voor de klusjes in en rond het huis en een 
vrijwilliger om ons te ondersteunen met de 
activiteiten. 
Totaal waren er in 2010 drie vrijwilligers actief, 
ieder zo’n 3 uur in de week.     
 
 
  
Stagiaires 
Omdat we stagiaires niet willen inzetten als 
'verkapte werknemers' - ook zij moeten immers 
structuur en veiligheid kunnen ontvangen - zijn 
we in september 2010 teruggegaan van drie 
naar twee stagiaires.  
 

 
 
 
 
Het aantal stagiaires in 2010 
 
januari 
2010  

2 MBO SPW/SD  
1 HBO MWD 

september 
2010 

1 HBO MWD 
1 MBO SPW 

 
 
6. Facilitaire diensten 
 
Administratie 
De administratieve organisatie en uitvoering is 
in 2010 naar wens verlopen.  
 
Financiën 
Over 2010 is door het bestuur een financieel 
jaarverslag uitgebracht. 
 
Gebouw 
In 2010 is in het opvangcentrum een nieuwe 
keuken geplaatst, de slaapkamers zijn 
opgeknapt, de meubels zijn vernieuwd en alles 
is opnieuw geschilderd. 
 
Al in 2009 zijn plannen opgevat om de boven-
verdiepingen van het pand Elandsstraat 84 
beschikbaar te maken voor uitbreiding van de 
activiteiten van de ‘Stichting Opvangcentra  
De Elandsstraat’.  
De acties hiertoe zijn in 2010 voortgezet.  
Dit met als gevolg dat enkele huurders zijn 
vertrokken en er zo dus het nodige leeg is 
komen te staan. Echter, de noodzakelijke 
verbouwing voor de uitbreiding kan pas 
beginnen als de laatste huurder is vertrokken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                            Cliënten 2010 
 
 

     leeftijdsopbouw gemiddelde 
verblijfsduur 

gemiddelde 
bedbezetting 00 tot 10 jaar 16 

man 55% 

    18 tot 24 jaar 56 96 dagen 95% totaal cliënten   72 vrouw 45% 

 
 

Doorstroming

51 

  2 

96%  4%

doorgestroomd ketenpartners   
of vrijwillige beëindiging traject  

       negatieve uitstroom 
(niet houden aan afspraken/huisregels) 

totaal  53 cliënten vertrokken

 
 

Etnische afkomst

12

26

10 

5
3

16

14% 22% 4%36% 17% 7%

Nederland Suriname Marokko Antillen Afrika Diversen 
totaal 72
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