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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 omstandig-
heden te reageren. 
 
Het bestuur streeft naar transparantie en wer-
ken 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. 
 
In het afgelopen jaar is de continuïteit in de 
leiding verder versterkt. De beperkte omvang 
van de organisatie kent voor- en nadelen. De 
voordelen zijn o.a. korte lijnen in de organisatie 
en relatief weinig overheadkosten. Daarnaast 
is de organisatie zeer flexibel in de afstemming 
van vraag en aanbod met betrekking tot het 
zorgaanbod. 
 
Een beperkte kwetsbaarheid in de leiding van 
de organisatie is nog aanwezig. Deze spitst 
zich toe op de directiefunctie. Besloten is om in 
2013 iemand aan te stellen die de directie, in 
de direct uitvoerende taken, kan vervangen. 
 
De stichting kiest doelbewust haar weg in het 
maatschappelijke werkveld, schuwt niet om 
manco’s en inefficiënte werkwijzen in het werk-
veld aan de orde te stellen en voorstellen te 
doen die dit kunnen verbeteren.  
 
De overleggen en contacten met de Gemeente 
Amsterdam zijn positief. 
 
 
 
 

 
 
 
Een wat sterker en slagvaardiger beleid zou 
wenselijk zijn. Het huidige beleid wordt niet 
altijd als consistent ervaren.  
Met de GGD en de andere dienstverlenende 
instellingen zijn er goede contacten. 
 
Professionalisering van de medewerkers heeft 
ook in het afgelopen jaar weer bijgedragen aan 
een goede kwalitatieve dienstverlening.  
Dit is een proces van blijvende aandacht, 
mede gezien de steeds veranderende psycho-
sociale problematiek van onze cliënten. 
 
Door een strak budgettair beleid is de finan-
ciële positie van de stichting gezond. Dit laat 
onverlet dat verruiming van middelen wenselijk 
is om de werkdruk van de medewerkenden 
aanvaardbaar te houden. Hierbij loopt parallel 
de hogere deskundigheid, die nodig is om de 
toenemend zwaardere psychosociale proble-
matiek van cliënten professioneel te kunnen 
borgen. 
 
Onderzoek naar de mogelijkheid om het reste-
rende gedeelte van het gebouw in te zetten 
voor een vorm van dienstverlening, die ligt in 
het verlengde van het opvangcentrum, is nog 
gaande. In 2013 zal een eerste aanvang van 
herstelwerkzaamheden aan daken, muren en 
kozijnen plaatsvinden. Daarna zal bekeken 
worden hoe het resterende gedeelte van het 
gebouw kan worden gerenoveerd. 
 
Of het Opvangcentrum Elandsstraat op deze 
locatie blijft gehuisvest of elders een ruimere 
behuizing zal betrekken, is nog in studie.  
 
Voor de grote inzet en de kwalitatief goede 
wijze waarop het opvangcentrum zijn taken 
verricht, wil het bestuur zijn erkentelijkheid uit-
spreken 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 2013 
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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 sig-
naal van problemen op meerdere leefgebieden 
(multiple problematiek), die snel en gelijktijdig 
dienen te worden aangepakt 
 
 
2. Algemeen 
 
2.1 Bezuinigingen en een nieuwe koers 
De tijd van budgettaire ruimte is verleden tijd. 
Dit geldt voor de hele zorgketen.  
 
Voor 2012 gold, dat er met de spreekwoorde-
lijke 'kaasschaaf' methodiek overal wat wegge-
haald werd om aan het te bezuinigen bedrag te 
komen. Omdat het 'overal een beetje' is, heeft 
dit nog niet direct effect gehad op de huidige 
manier van werken en het zorgaanbod.  
 
Voor 2013 is er - na een onderzoek door een 
extern bureau - gekozen voor een ombuiging 
van gelden ten behoeve van meer begeleid- 
wonen-plekken voor onze doelgroep.  
Om te voorkomen dat dit ten kosten gaat van 
de kwaliteit van zorg, is besloten dat hetzelfde 
externe bureau de resultaten van het onder-
zoek vertaalt in een herinrichtingsplan, dat in 
2013 leidend zal zijn voor een andere manier 
van werken.  
 
2.2 Onzekerheid 
Er was en is onduidelijkheid over hoe de her-
inrichting van de zorgvraag eruit zal gaan zien 
in 2013 en welke rol er voor ons is weggelegd.  
De onzekerheid hierover heeft - of we wilden of 
niet - toch wel het afgelopen jaar gedomineerd.   
Juist voor een organisatie als de onze - die 
continu in beweging is in haar streven om 
steeds een zo hoog mogelijk haalbare zorg te 
leveren - is 'stilzitten en afwachten' buiten-
gewoon frustrerend.  
 

Wij hadden dan ook liever gezien dat, in plaats 
van een extern bureau, de gezamenlijke zorg-
aanbieders zélf met een herinrichtingsplan/ 
voorstel waren gekomen. Maar helaas, geble-
ken is dat de zorgaanbieders nog niet allemaal 
zover zijn, om het cliëntenbelang vóór het 
eigen organisatiebelang te durven stellen.  
Wel is er een gezamenlijke erkenning dat het 
anders moet en ook kan. Dat is ons in ziens al 
een belangrijke stap in de goede richting. 
 
2.3 Herinrichtingsplan 
In het voorjaar van 2012 namen we kennis van 
het herinrichtingsplan. 
Het herinrichtingsplan legt bloot, waar het op 
dit moment vastloopt in de keten. De keten is 
nu te veel aanbod-gericht en sluit slecht op 
elkaar aan. Om dit te doorbreken wordt in  het 
herinrichtingsplan vastgesteld, dat zal worden 
gewerkt met trajectbegeleiders, die met de 
cliënt een trajectplan maken. Dat trajectplan 
zal worden gebaseerd op de leefgebieden van 
de zelfredzaamheidsmatrix (ZRM). De ZRM is 
een instrument, dat op een relatief eenvoudige 
en overzichtelijke manier aangeeft, waar de 
cliënt zich bevindt in zijn of haar proces. Dit 
alles met als doel dat er vooraf meer zicht 
komt op waar de cliënt staat en welk zorg-
aanbod daarop het beste aansluit.   
In plaats van alle cliënten eerst in te laten 
stromen in een 24-uurs-zorgvoorziening, zoals 
dat nog recent gold, kunnen zij straks bijvoor-
beeld direct instromen naar een minder 
intensieve zorgvoorziening, zoals wonen met 
ambulante begeleiding.  
 
Dit maakt, dat er minder van de relatief dure 
24-uurs-zorgbedden nodig zullen zijn en er zo 
dus geld vrijgemaakt kan worden, dat nodig is 
voor de uitbreiding van de gewenste begeleid- 
wonen-plekken.  
In 2013 wordt er dan ook niet meer gewerkt 
met instroomhuizen.  
 
We kunnen ons goed vinden in dit herinrich-
tingsplan en zien het als een logische vervolg-
stap op datgene waar we binnen de keten -
middels de instroomhuizen - al mee bezig 
waren.   
 
2.4 Een nieuwe rol 
De Elandsstraat behoudt in 2013 - als enige 
binnen de keten - haar functie als 24-uurs-zorg 
voorziening, maar dan gericht op crisisopvang, 
time-out en toezicht.   
In hoeverre het werk hierdoor anders wordt 
dan we in de afgelopen periode als instroom-
huis hebben gerealiseerd, moet in de loop van  
2013 nog duidelijk worden.    
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3. De zorg 
 
3.1 Langere verblijfsduur 
De trend dat cliënten steeds langer bij ons 
verblijven, heeft zich ook in 2012 verder door-
gezet.  
De gemiddelde verblijfsduur is met 8% 
toegenomen en de gemiddelde 'doorstroom-
snelheid' van cliënten is met 12% afgenomen.  
Met andere woorden: minder cliënten hebben 
gebruik van de Elandsstraat kunnen maken, 
omdat de verblijfsduur is toegenomen.  
 
Het betreft hier dan veelal cliënten, van wie de 
problematiek dusdanig complex is, dat het 
vinden van een passende vervolgplek lastig is. 
Zij passen veelal niet binnen de kaders, zoals 
die door (vervolg) zorgaanbieders worden 
gesteld. We hebben steeds geprobeerd de 
betreffende cliënten zodanig op weg te helpen, 
dat ze alsnog 'binnen de gestelde kaders 
passen'. Dat kost erg veel tijd, omdat we daar 
eenvoudig gezegd onvoldoende op toegerust 
en ingericht zijn.   
 
3.2 Weerstand   
De intensieve begeleiding is perfect om goed 
zicht te krijgen op de vermogens en onvermo-
gens van een cliënt. We kunnen er vervolgens 
zo 'bovenop' zitten, dat de cliënt uiteindelijk het 
nut ziet van bewegen in de gewenste richting.  
 
De tijdsduur om een cliënt die beweging te 
laten maken is gemiddeld zo'n vier maanden. 
Het is niet zo dat de problemen dan zijn 
opgelost, maar de cliënt staat als het ware op 
de rails met zijn neus de juiste richting op. 
Veelal is er dan sprake van een gezonde 
behoefte om zelf (met ambulante begeleiding)  
de rest van het 'parcours' te ontdekken.    
 
Als de situatie zo is, dat cliënten erg lang - 
soms meer dan anderhalf jaar (!) - moeten ver-
blijven, dan is het niet zo vreemd dat de strikte 
regels en de bemoeienis van ons hen gaan irri-
teren. Er ontstaat een begrijpelijke weerstand.   
Dat vraagt het nodige aan energie om cliënten 
gemotiveerd te houden, zodat ze niet voortijdig 
afhaken of weer vervallen in hun oude, onge-
wenste gedrag. Desondanks is het ons ook in 
het afgelopen jaar weer gelukt om iedereen 
'binnenboord' te houden.  
 
 
4. Zorgverlening 
 
4.1 Zinvolle dagbesteding op vrijdag 
De vrijdag is een dag, waarop de meeste 
cliënten vrij zijn van hun traject.        

Deze dag vullen veel cliënten met verveling en 
met 'in de coffeeshop hangen'. En dat is niet 
iets wat hen veel verder gaat helpen.   
 
Het is dan ook om die reden, dat we in 2011 
zijn begonnen om op de vrijdag zelf iets aan te 
bieden. Dat is ons niet meegevallen.  
In 2012 kregen we hierbij gelukkig ondersteu-
ning van Punt P en de Jellinek (beide: Arkin).  
 
Echter, ook voor onze meer deskundige en 
ervaren partners is gebleken, dat het nog niet 
zo simpel is om cliënten in deze fase iets 
groepsgewijs bij te brengen.  
Cliënten verzonnen de meest doorzichtige 
smoezen om vooral maar niet mee te hoeven 
doen. Het maakte van ons bijna cipiers om te 
zorgen dat ieder binnen bleef, niet 'ontsnapte', 
waardoor ze vervolgens wel moesten mee-
doen aan de aangeboden trainingen. 
 
De conclusie, die we na een evaluatiemoment 
hebben getrokken is, dat het aangebodene 
niet aansluit bij de fase waarin cliënten zich 
bevinden. Voor veel cliënten is deze fase - het 
in een groep leven - vooral eerst: overleven. 
Om mee te doen moet je jezelf enigszins bloot-
geven, en dat is wellicht een brug te ver voor 
onze groep.  
 
In 2013 willen we samen met de eerder 
genoemde partners tot een ander model 
komen: kleinere groepen en meer aansluitend 
op de problematiek van de cliënt.    
 
4.2 Flexibele opstelling 
De kracht van de Elandsstraat is altijd ge-
weest, dat we ons zoveel als mogelijk trachten 
aan te passen aan de (zorg) behoefte van de 
cliënt, maar tevens afstemmen op de doelen 
en wensen van de Gemeente Amsterdam. 
 
Zo hebben we enkele jaren geleden ook onze 
deuren opengegooid voor moeder met kind, 
omdat daar veel behoefte aan was. 
Daar hebben we niet eindeloos over hoeven 
na te denken. Er is een vraag en dan handelen 
wij met de middelen die tot onze beschikking 
staan.  
Niet praten wat er niet kan, maar doen wat er 
nodig is om het wél te kunnen. Dat is onze 
cultuur.  
 
Zo stonden we afgelopen periode voor de uit-
daging om moeders met ieder twee kinderen 
op te vangen. 
En hoewel we er qua ruimte absoluut niet op 
toegerust zijn, schikken we gewoon met elkaar 
wat in, en lukt het ons vervolgens toch om 
deze cliënten voor lange tijd op te vangen!  
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4.3 Begeleidingsplannen 
Voor 2013 zal er gezocht worden naar een 
intensievere manier van coaching als het gaat 
om het opstellen van de begeleidingsplannen. 
Want in 2012 is gebleken dat we wederom 
onvoldoende geslaagd zijn om dit naar een 
gewenst niveau te tillen.    
 
 
5. Personeel 
  
5.1 Formatie en ziekteverzuim 
 
De formatie medewerkers in 2012: 
 

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 2012 11.3 

 
Ziekteverzuim: 
 

gemiddeld ziekteverzuim percentage 

2011 10.8% 
2012 6% 

 
Vorig jaar was er een hoog ziekteverzuim van-
wege vele korte ziekmeldingen. Door hier meer 
aandacht aan te besteden op individueel 
niveau, maar ook in onze  teamvergaderingen, 
is dit vervolgens behoorlijk afgenomen in 2012.  
Dat het uiteindelijke verzuim toch nog op 6% is 
uitgekomen, is te wijten aan de pech die twee 
medewerkers hadden met hun gezondheid, 
waardoor ze langdurig zijn uitgevallen.  
 
5.2 Vrijwilligers 
Steeds vaker worden we benaderd door men-
sen die graag bij ons zouden willen werken. 
Indien mensen voldoende gekwalificeerd zijn, 
maar bijvoorbeeld nog niet de nodige werk-
ervaring hebben, geven we ze de kans om bij 
ons de werkervaring op te doen. 
Daartegenover staat dat wij zo - in tijden van 
personele schaarste - iemand hebben die ons 
kan ondersteunen. 
Afgelopen periode maakten we gemiddeld vier 
uur in de week gebruik van een vrijwilliger. 
Dit tot wederzijdse tevredenheid. 
 
5.3 Stagiaires 
'Even een jaar geen stagiaires' in 2011/2012 
heeft ons goed gedaan. We hebben zo helder 
na kunnen denken over wat wij een stagiaire 
kunnen bieden en wat het voor onszelf 
oplevert.  
 

In het schooljaar 2012/2013 zijn we weer 
voorzichtig met één HBO stagiaire begonnen.  
 
5.4 Onaangename verassing 
Helaas werden we afgelopen jaar gecon-
fronteerd met een collega die zich niet aan het 
vastgestelde protocol voor omgang met cliën-
ten heeft gehouden. Het gedrag was dermate 
verwijtbaar, dat naar deze medewerker de 
passende disciplinaire maatregelen werden 
genomen.  
Het protocol is - naar aanleiding van deze 
situatie - verder aangescherpt. 
Voor de organisatie was dit een pijnlijk maar 
duidelijk leermoment, wat onverlet laat dat de 
overige collega’s buitengewoon onaangenaam 
hierdoor werden getroffen. 
 
4. Facilitaire diensten 
 
Administratie 
De administratie is geheel 2012 naar wens 
verlopen.  
 
Financiën 
Over het jaar 2012 is door het bestuur een 
financieel jaarverslag uitgebracht. 
 
Gebouw 
In oktober 2012 is, door de Gemeente 
Amsterdam,  de behoefte uitgesproken dat de 
Elandsstraat in 2013 haar nieuwe rol gaat 
vervullen met tien extra plaatsen, dus 30 
plaatsen in plaats van de huidige 20 plaatsen.  
 
Onderzoek naar de mogelijkheid om het reste-
rende gedeelte van het gebouw in te zetten 
voor een vorm van dienstverlening, die ligt in 
het verlengde van het opvangcentrum, is nog 
gaande. In 2013 zal een eerste aanvang van 
herstelwerkzaamheden aan daken, muren en 
kozijnen plaatsvinden. Daarna zal bekeken 
worden hoe het resterende gedeelte van het 
gebouw kan worden gerenoveerd. 
 
Of het Opvangcentrum Elandsstraat op deze 
locatie blijft gehuisvest of elders een ruimere 
behuizing zal betrekken, is nog in studie. De 
wens van de Gemeente Amsterdam om het 
centrum met 10 plaatsen uit te breiden, ligt 
hieraan ten grondslag 
Financiële en budgettaire (on)mogelijkheden 
zullen in belangrijke mate mee bepalend zijn of 
dit kan worden gerealiseerd. De huidige kosten 
voor huisvesting zijn relatief laag. 
 
Verhuizing zal hogere huisvestingskosten  
opleveren die budgettair gecompenseerd 
moeten worden. 



Cliënten 2012 
 
 

     leeftijdsopbouw gemiddelde 
verblijfsduur 

gemiddelde 
bedbezetting 00 tot 10 jaar 10 

man 60% 

18 tot 24 jaar 45 139,5 dagen 98% totaal cliënten     55 vrouw 40% 

 

  

Doorstroming

34 

  

100%  0%

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

                                    totaal 34 cliënten vertrokken 

 

 

Etnische afkomst

9 

25

12

4
 

5 

22% 9%  46% 16% 7%

Nederland Suriname Marokko Antillen Afrika Diversen 
totaal 55
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