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Voorwoord 
 
 
Stichting Opvangcentra De Elandsstraat is 
opgericht vanuit de Stichting ter Verbreiding 
der Waarheid. De doelstelling van de stichting 
is kort samengevat: het opvangen van dakloze 
jongeren, in de ruimste zin des woords.  
De stichting werkt vanuit een Bijbelse inspiratie 
waarin barmhartigheid en liefde centraal staan. 
 
De stichting is kleinschalig van omvang, heeft 
korte lijnen en weinig overhead. De stichting is 
om die redenen in staat om - op een snelle en 
adequate wijze - op veranderende maatschap-
pelijke 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 liggen bij de directie.  
Het bestuur richt zich op de beleidsvisie, de 
beleidsmatige aspecten en het toezicht op de 
organisatie. 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 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.  
Waar mogelijk en waar dit tot meerwaarde 
leidt, zal dit serieus worden overwogen.  
In het afgelopen jaar heeft dit niet tot concrete 
plannen geleid.  
 
In het afgelopen jaar is de continuïteit, in de 
leiding van de stichting, verder versterkt. De 
kwetsbaarheid in de leiding van de organisatie 
is sterk verminderd en wordt aanvaardbaar 
geacht. Het blijft echter een punt van aandacht 
voor het bestuur. De stichting kiest doelbewust 
haar weg in het maatschappelijke werkveld, 
schuwt niet om manco’s en inefficiënte 
werkwijzen in het werkveld aan de orde te 
stellen en voorstellen te doen die dit kunnen 
verbeteren.  
 
De overleggen en contacten met de gemeente 
Amsterdam worden onverminderd als positief  
 

 
 
 
ervaren. 
Verder is er sprake van goede contacten met 
de GGD en andere dienstverlenende  
instellingen. 
 
Professionalisering van de medewerkers heeft 
ook in het afgelopen jaar weer bijgedragen aan 
een goede kwalitatieve 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 de stichting is 
gezond. Dit laat onverlet dat enige verruiming 
van middelen wenselijk is om de werkdruk van 
de medewerkenden aanvaardbaar te houden. 
En tevens - en zeker niet minder -  om de 
kwaliteit bij een toenemend zwaardere 
psychosociale problematiek van cliënten 
professioneel te kunnen borgen. 
 
Het onderzoek naar de mogelijkheid om het 
resterende gedeelte van het gebouw in te 
zetten voor een vorm van dienstverlening die 
ligt in het verlengde van het opvangcentrum,  
is nog gaande.  
De renovatie van het resterende deel van het 
gebouw is kostbaar en financieel niet 
eenvoudig te realiseren. Dit laat onverlet, dat 
plannen wel verder worden uitgewerkt om te 
zien of deze - eventueel in fases - gerealiseerd 
kunnen worden. 
Hierover is overleg gaande met de eigenaar 
van het pand, de Stichting ter Verbreiding der 
Waarheid te Amsterdam, die hier welwillend 
tegenover staat.  
 
Voor de grote inzet en de 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 2012 
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1. Onze missie & 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 vanaf 2007 met de 
volgende visie: 
 
De Elandsstraat stelt dat dakloosheid nooit een 
losstaand probleem is, maar slechts een 
signaal van problemen op meerdere 
leefgebieden (multiple problematiek), die snel 
en gelijktijdig dienen te worden aangepakt 
 
 
2. Algemeen 
 
Unieke aanpak en locatie 
Bijzonder aan de organisatie is, dat deze 
bestaat sinds 1847 en in de basis nog steeds 
doet waarmee het ooit is begonnen, namelijk: 
zorg verlenen aan een uiterst kwetsbare groep 
mensen. En dit doen we ook nog  eens vanuit 
hetzelfde pand als destijds!  
 
Kijken we terug op ons lange bestaan, dan 
durven we te stellen dat de zorgbehoefte van 
mensen in al die jaren niet is veranderd. Het 
ging toen om menselijke behoeften als veilig-
heid en zekerheid, en daar gaat het nu nog 
steeds om.  
Uiteraard is er sprake van een steeds veran-
derende maatschappelijke context. Daarom is 
de manier waarop we invulling geven aan onze 
opdracht - nu als instroomhuis - in de loop der 
tijd ook veranderd. Dit is mede te danken aan 
het feit dat we nu veel weten over oorzaak en 
gevolg. Zo weten we nu dat de basis van veel 
problemen gezocht moet worden in omge-
vingsfactoren in combinatie met genetische 
kwetsbaarheid.  
Aangetoond is bijvoorbeeld dat de gevoelig-
heid voor verslaving aangeboren is. Wanneer 
je opgroeit in een omgeving waar drank- en 
drugsgebruik gewoon zijn, kan deze 
gevoeligheid maken dat je op verslavings-
gebied een probleem ontwikkelt. 
Dit gegeven moet ons inziens invloed hebben 
op het te voeren beleid. Want, in hoeverre kun 
je bijvoorbeeld de zorg stoppen indien een 
cliënt - tegen de regels in - in de nacht op zijn 
kamer heeft geblowd? Straf je hem dan niet 

voor iets wat zijn probleem is en waarvoor hij 
nu juist hulp nodig heeft?  Maar hoe voorkom 
je aan de andere kant dat de opvang geen 
coffeeshop wordt? 
 
Het zijn vragen waar wij dagelijks mee bezig 
zijn. Door te stellen dat het nooit ‘zwart’ of ‘wit’ 
is, worden regels (protocollen) leidraad en 
nooit bepalend. Bij iedere overtreding (los van 
geweldsincidenten) vindt er altijd intensief 
overleg plaats in hoeverre het beoogde besluit 
het herstelproces van de cliënt bevordert. 
 
Zo kan een time-out bij de ene cliënt het 
gedrag doen verbeteren, maar kan dit middel 
bij een andere cliënt er juist voor zorgen dat de 
problemen toenemen. En dus zal je bij deze 
cliënt iets anders moeten inzetten.  
 
Het steeds blijven zoeken naar wat aansluit 
(aanslaat), zien we als onderdeel van onze 
zorgtaak. Het vraagt veel geduld en een lange 
adem, maar de resultaten zijn er dan ook naar.  
Daar waar cliënten het niet redden bij andere 
zorgaanbieders, doen deze zelfde cliënten het 
bij ons vaak buitengewoon goed.  
Onze aanpak werkt! 
 
 
Bezuinigingen 
Het hing al een tijdje in de lucht dat er 
bezuinigd moest gaan worden op de WMO 
gelden. De start hiervoor is min of meer in 
2010 gemaakt middels een bevriezing van de 
budgetten voor 2011. Alle zorgaanbieders – 
dus ook de Elandsstraat - moesten het in 2011 
doen met hetzelfde subsidiebedrag als in 
2010. Niet helemaal correct vinden wij, omdat 
we onze diensten al aanbieden tegen een 
kostprijs die aantoonbaar vele malen lager ligt 
dan die van de collega aanbieders. We werken 
nu al dusdanig efficiënt dat er bij ons weinig 
overbodigs 'weg te snijden' valt.  
Om - met de stijgende vaste lasten - toch 
binnen de financiële kaders te kunnen blijven, 
zijn we letterlijk op de 'kleintjes' gaan letten. 
Mooi voorbeeld:  we hebben we de AH 
'ingeruild' voor de Aldi.  
 
 
Ketenaanpak niet van de grond 
De Elandsstraat was wellicht één van de 
weinigen die bij het horen van de plannen van 
de gemeente omtrent de ketenaanpak, eind 
2008, enthousiast was. De geplande koers-
wijziging paste namelijk geweldig bij onze visie 
en werkwijze. Helaas is inmiddels ons 
enthousiasme behoorlijk getemperd. Er is dan 
wel meer zicht gekomen op de doelgroep en 
wat deze nodig heeft, maar dit heeft tot nu toe 
weinig invloed gehad op het gevoerde 
beleid/aanbod van de zorgaanbieders.  
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De opzet is wel veranderd, maar de zorg voor 
de cliënten is dat niet. En juist daar moest iets 
in gebeuren!  
 
Het ontbreekt aan regie (en kennis) vanuit de 
financier (de gemeente) en er zijn geen 
consequenties voor de zorgaanbieders welke 
niet willen meebewegen ten gunste van een 
passender zorgaanbod voor de cliënt.  
  
Wellicht dat de bezuinigingen hier wel de 
benodigde verandering in gaan brengen. Wij 
behoren in ieder geval niet tot die partijen die 
roepen dat minder geld automatisch ook zal 
leiden tot een slechter zorgaanbod.   
 
 
2. De zorg 
 
Minder instroom door langer verblijf 
De Elandsstraat tracht binnen zes weken de 
problematiek van de cliënt te verhelderen en 
deze te doen stabiliseren, om de cliënt - 
middels overleg aan de 'veldtafel' - door te 
laten stromen naar een passend vervolgtraject.  
 
Echter, de problematiek van de cliënten is 
dusdanig complex, dat het verhelderen hiervan 
binnen zes weken onvoldoende lukt, laat staan 
deze te doen stabiliseren. Ketenpartners zoals 
Arkin en DWI  moeten ons hierbij ondersteu-
nen, maar lopen zelf achter de feiten aan 
doordat de inzet te mager dan wel niet 
passend is.  
Vervolgens sluiten de vervolgplekken 
onvoldoende aan op de zorgbehoefte van de 
cliënt, waardoor terugval veelvuldig voorkomt 
en er stagnatie is in de doorstroom.  
Gevolg is; dat cliënten in 2011 gemiddeld,108 
dagen in de Elandsstraat verbleven, met 
daarin uitschieters naar ruim een jaar!  
Hoe complexer de problematiek van de cliënt,  
hoe langer zijn verblijf in het instroomhuis.  
 
Niet opgeven 
Het vraagt van ons de nodige vaardigheid om  
deze cliënten zo’n lange tijd binnenboord te 
houden. De Elandsstraat is dan ook, 
noodgedwongen, verworden tot iets wat nog 
het meest lijkt op een behandelsetting.   
De meest complexe cliënt weten we inmiddels 
aan ons te binden; de basis om te kunnen 
werken aan stabilisatie en herstel.  
Zolang er geen sprake is van geweld, wordt de 
cliënt er nooit uitgezet, dat is wat we met 
elkaar hebben afgesproken.  
 Deze regel dwingt ons om niet op te geven en 
steeds met elkaar te blijven zoeken naar wat 
beter kan en wat wel zou kunnen werken.  
Zo blijft de Elandsstraat, ten gunste van de 
cliënt, steeds in beweging. Het is ons in het 

afgelopen jaar slechts - en helaas -  bij één 
cliënt niet gelukt om hem binnen de gewenste 
kaders te houden. 
 
 
3. Zorgverlening 
 
Pas op de plaats 
In 2010 is voorzichtig begonnen om het indivi-
duele proces van cliënten te ondersteunen 
middels een groepsproces waarin cliënten 
elkaar corrigeren en stimuleren.  
In 2011 hebben we aan dit proces vervolg en 
verdieping gegeven. In de avonduren werden 
wekelijks bijeenkomsten gehouden over 
thema’s als drugsgebruik, seks, opvoeding en 
zingeving.   
Hoewel we graag hadden gezien dat we deze 
activiteit nog verder hadden kunnen uitbreiden, 
zagen we ons genoodzaakt om een pas op de 
plaats te maken.   
Het ‘voor de klas staan’, vraagt het nodige aan 
vaardigheid.  We constateren, dat we de 
benodigde vaardigheid (nog) onvoldoende in 
huis hebben.  
 
De ervaringen met het ‘draaien van groepen’  
zijn echter dusdanig positief,  dat we hier ook 
in 2012 mee door zullen gaan.  
We zijn erg hoopvol dat andere partijen, welke 
de gewenste deskundigheid wel in huis 
hebben, ons hierbij gaan ondersteunen.  
 
Bureaucratie 
In het afgelopen jaar hebben wij contact 
gezocht met het DWI om iets te doen aan een 
steeds vaker voorkomend probleem, namelijk: 
dat cliënten weken, soms maanden, niets te 
doen hebben omdat hun traject bij  het DWI - 
om allerlei redenen - maar niet wordt 
opgestart. We hebben een paar suggesties 
gedaan om dit probleem te tackelen.  
Eén daarvan is: cliënten eerst aan het werk te 
zetten, en hen pas later te gaan vragen wat ze 
willen. Dat wil zeggen: in dezelfde week van 
binnenkomst direct aan de slag bij één traject, 
geen keus. Het praten komt dan later.  
Het voorkomt zo verveling en daarmee de 
kans dat problemen alleen maar verder 
toenemen ( stabilisatie). Met de opgedane 
werkervaring worden cliënten sneller bewust 
van wat ze wel of niet willen. Dat versneld het 
zorgproces (herstel) De meeste cliënten 
hebben namelijk geen enkele werkervaring. 
Aanvankelijk zag het DWI dit wel zitten en was 
bereid om,  middels een pilot,  eens te kijken of 
dit verbetering zou geven. Maar helaas, het is 
nooit van de grond gekomen omdat er bij het 
DWI allerlei (bureaucratische)  krachten speel- 
den, waardoor het niet haalbaar meer was. 
Heel jammer! 
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Outreachend 
Onze outreachende activiteiten hebben we 
afgelopen jaar verder weten uit te breiden.  
Standaard behoort nu tot het takenpakket van 
iedere mentor, dat hij/zij cliënten - indien 
noodzakelijk - outreachend begeleidt naar 
afspraken omtrent vervolgplekken, schuldhulp, 
werk en/of school. 
Het heeft ons veel meer inzicht gegeven in wie 
de cliënt is en wat hij/zij wel en/of niet kan.    
 
 
Begeleidingsplannen 
De hulpverleners van de Elandsstraat zijn erg 
pragmatisch ingesteld. Het maken van een 
begeleidingsplan behoort dan ook niet tot de 
favoriete bezigheid. Dat neemt niet weg, dat 
we ons zeer bewust zijn dat een goed begelei-
dingsplan een belangrijk instrument is in het 
zorgverleningproces.  
 
In het afgelopen jaar is hier dan ook de nodige 
aandacht aan besteed. Het heeft geresulteerd 
in het feit dat iedere cliënt in 2011 een begelei-
dingsplan had.  
 
De kwaliteit van deze plannen voldeed echter 
nog niet aan het gewenste niveau. In 2012 zal 
hier dan ook de nodige aandacht aan worden 
gegeven.  
 
 
Personeel 
Formatie is gelijk gebleven met die van 2010.  
De formatie medewerkers in 2011: 
 

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 maandelijks ziekteverzuim was in 2011: 

januari 14 % 
februari 13 % 
maart 26 % 
april 07 % 
mei 04 % 
juni 00 % 
juli 00 % 
augustus 03 % 
september 09 % 
oktober 15 % 
november 09 % 
december 29 % 

gemiddeld ziekteverzuim 2011 10.8 % 

gemiddeld ziekteverzuim percentage 

2008 8,66 % 
2009 3,80 % 
2010 4,60 % 
2011 10,80 % 

 
Er is geen sprake geweest van langdurige 
ziekte en dus is het hoge ziekteverzuim niet 
goed te verklaren. Wij zullen dit in 2012 nader 
onder de loep nemen. 
 
 
Vrijwilligers 
Voor het primaire proces maken we - vanwege 
de complexiteit van de zorgtaak - het liefst zo 
min mogelijk gebruik van vrijwilligers. Maar de 
afgelopen periode was er - door het hoge ziek-
teverzuim -  vaak geen andere mogelijkheid 
om het rooster rond te krijgen.  
Gelukkig hebben wij de beschikking over een 
'vliegende keep': vrijwilliger Arthur. Hij kent de 
cliënten, het team en de  werkwijze en is dan 
ook gemakkelijk in te voegen, zonder dat dit 
ten koste gaat van de lopende zaken. 
Arthur bedankt! 
De inzet van de andere vrijwilligers bleef 
beperkt tot het verrichten van technische 
klusjes en ondersteunende werkzaamheden bij 
het draaien van  de groepen.  
Totaal maximaal 4 uur in de week.   
 
 
Stagiaires 
Tot september hadden we 1 MBO‘er en  
1 HBO’ er als stagiaire. 
Voor het schooljaar 2011/2012 hebben we 
intern afgesproken om even geen stagiaires 
aan te nemen, zodat we alle tijd en aandacht 
aan de cliënten en aan onszelf kunnen 
besteden.    
 
4. Facilitaire diensten 
 
Administratie 
De administratie is geheel naar wens verlopen.  
 
Financiën 
Over het jaar 2011 is door het bestuur een 
financieel jaarverslag uitgebracht. 
 
Gebouw 
Er zijn kleine stappen gezet om verdere  
invulling te geven aan de plannen om ook de 
bovenverdiepingen van het pand in gebruik te 
nemen ten behoeve van de hulpverlening.  
Zo is er onder andere meer zicht gekomen op 
de kosten van de daartoe benodigde 
verbouwing. Deze zijn dusdanig hoog, dat de 
kans dat er op korte termijn uitvoer gegeven 
kan worden aan de plannen, uiterst gering is.  



Cliënten 2011 
 
 

     leeftijdsopbouw gemiddelde 
verblijfsduur 

gemiddelde 
bedbezetting 00 tot 10 jaar 16 

man 58% 

18 tot 24 jaar 50 108 dagen 98% totaal cliënten     66 vrouw 42% 

 

  

Doorstroming

45
1

  1 

98%  2%

doorgestroomd ketenpartners                 negatieve uitstroom 
of vrijwillige beëindiging traject        (niet houden aan afspraken/huisregels) 

                                    totaal 46 cliënten vertrokken 

 

Etnische afkomst

15 

21

10

3
5

12 

15% 18% 7%32% 23% 5%

Nederland Suriname Marokko Antillen Afrika Diversen 
totaal 66
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