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Voorwoord 
 
 
De '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 
daardoor in staat om snel en adequaat op ver-
anderende omstandigheden te reageren. 
 
Het bestuur streeft naar een open en transpa-
rante werkwijze. In onze visie wordt de verant-
woordelijkheid zo laag mogelijk in de organisa-
tie neergelegd. 
 
De uitvoerende taken liggen bij de directie. Het 
bestuur richt zich op de beleidsvisie en de 
algemene gang van zaken. 
Belangrijke onderwerpen hierin zijn: de positio-
nering van het opvangcentrum in het maat-
schappelijk krachtenveld, de continuïteit van 
de organisatie en de toetsing van het gevoerde 
beleid aan de visie en doelstellingen van de 
stichting. 
 
Doelbewust kiest de stichting een weg in het 
maatschappelijke werkveld, schuwt zij het niet 
om manco’s en inefficiënte werkwijzen in het 
werkveld aan de orde te stellen en voorstellen 
te doen die dit kunnen verbeteren. Dit is niet 
eenvoudig, omdat een lange-termijn-zorgvisie 
in Amsterdam eigenlijk niet aanwezig is. 
Soms lijkt het erop dat - door de bezuinigingen 
- beslissingen worden genomen, die niet 
worden ondersteund door een langere-termijn-
zorgvisie. Ons wordt dan gevraagd om uitbrei-
ding van de beddencapaciteit, zonder de 
daarvoor noodzakelijke randvoorwaarden te 
leveren.  
 
In de dienstverlening staat de cliënt bij ieder-
een centraal. Wat dit in de praktijk betekent, is 
soms frustrerend. De belangen van de indivi-
duele spelers in het zorgveld dragen niet altijd 
bij aan een effectief, efficiënt en doelmatig 
beleid. Desondanks blijven wij ons positief en 
vasthoudend opstellen naar alle betrokken 
partijen. 
 
Wij blijven nieuwe initiatieven ontwikkelen. Als 
voorbeeld noemen wij het streven naar een 
dagopvang voor jongeren. Dit kan de bestaan-
de voorzieningen en de wachtlijsten ontlasten 
en mogelijk tot kostenbesparingen leiden.  
 

 
 
 
Overleggen en contacten met de Gemeente 
Amsterdam worden als positief ervaren. Een 
wat sterker en slagvaardiger beleid zou wense-
lijk 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. 
 
Door middel van een zeer doelmatig en strak 
budgettair beleid is de financiële positie van de 
stichting gezond.  
 
In 2013 is aan het gebouw groot onderhoud 
uitgevoerd. Hierbij zijn daken, muren en kozij-
nen onder handen genomen. Een begin is ge-
maakt met de renovatie van een zaalruimte, 
die gebruikt zal worden voor trainings-
activiteiten van medewerkers en cliënten. 
Over een verdere invulling van het gebouw 
wordt nog overleg gevoerd. 
 
Het Opvangcentrum De Elandsstraat blijft 
voorlopig op de huidige locatie gehuisvest. 
 
Voor de grote inzet en de kwalitatief goede 
wijze waarop het opvangcentrum zijn taken 
verricht, wil het bestuur zijn grote waardering 
uitspreken aan de directie, de medewerkers, 
vrijwilligers en stagiaires. 
Uiteindelijk zijn zij het die waar moeten maken 
wat wij met elkaar nastreven.  
 
Voor een uitgebreidere toelichting over het 
gevoerde beleid verwijzen wij u graag naar de 
inhoud van dit jaarverslag. 
 
Het bestuur ziet de toekomst met vertrouwen 
tegemoet. 
 
Met hartelijke groet, 
 
Simon Koetsier 
voorzitter 
 
mei 2014 
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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 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 
 
Herinrichtingsplan in praktijk 
Per 1 januari 2013 is het herinrichtingsplan in 
werking getreden.  
Vanaf die tijd vervullen we de functie van 
crisisopvang, time-out en toezicht binnen de 
keten ‘zwerfjongeren’. Wat dat in de praktijk 
zou moeten betekenen, moest in de afgelopen 
periode duidelijk gaan worden. 
 
Het herinrichtingsplan is - in onze ogen -  een 
logisch vervolg op datgene, wat we met de 
keten in 2009 hadden ingezet met betrekking 
tot de instroomhuizen.  
Wij zijn dan ook altijd positief geweest over 
deze vervolgstap en hebben ons in de afge-
lopen periode extra  ingespannen om - samen 
met de ketenpartners - tot de verdere nood-
zakelijke 'inkleuring' van het plan  te komen.  
 
Naast de door de gemeente gearrangeerde 
overleggen zijn we ook op eigen titel bijeen-
komsten met onze directe ketenpartners gaan 
organiseren.   
Hoewel een ieder van goede wil is, lijkt de  al 
jaren heersende eilandencultuur het binnen de 
keten bijna onmogelijk te maken om tot 
overeenstemming te komen.  
 
Ondanks een ieders inspanning is er ons 
inziens dan ook maar heel weinig veranderd in 
vergelijking met de jaren daarvoor.  
 
 

De vele vraagtekens, die gezet kunnen worden 
bij datgene wat de keten daadwerkelijk toe-
voegt ten aanzien van het welzijn van de cliënt, 
geven ons extra energie om ons ook in 2014 
zeer actief op te stellen binnen de keten.  
  
 
3. De zorg 
 
3.1 Afname verblijfsduur 
De verblijfsduur  is ten opzichte van 2012 met 
maar liefst 13% afgenomen. Een mooi resul-
taat ten opzichte van jaren van alleen maar 
stijging. Helaas is enige nuance hier wel op 
zijn plaats. 
 
De afname is vooral te danken aan de eerste 
zes maanden van het jaar, een periode waarin 
- met de extra inzet van het multidisciplinair 
trajecthouders team (MTT) van Spirit - cliënten 
versneld doorgeplaatst konden worden naar 
hun vervolgplek. 
In de tweede helft van het jaar zagen we de 
verblijfsduur echter weer toenemen, omdat er 
bij de vervolgtrajecten geen verdere beweging 
mogelijk was.  
 
Een ‘go’ voor de maatschappelijke opvang 
staat nu nog te vaak voor een eigen woonplek. 
En omdat woonplekken buitengewoon schaars 
zijn in Amsterdam, loopt het binnen de keten al 
snel vast.  
 
Om tot een structurele verandering te komen 
ten aanzien van de wachtlijsten en de door-
stroom, zal naar onze mening de keten anders 
moeten omgaan met schaarse middelen zoals 
de zorgplekken van de Elandsstraat 
 
In 2014 gaan we trachten om hier met onze 
ketenpartners nieuwe vormen voor te vinden. 
 
 
3.2. Geen uitbreiding 
In het herinrichtingsplan wordt gesproken over  
een wens tot uitbreiding van plaatsen in de 
Elandsstraat. 
 
We zijn er flink mee aan de slag gegaan, maar 
veel verder dan wat panden bekijken zijn we 
niet gekomen. 
Er bleek namelijk geen extra geld beschikbaar 
te zijn en ook was er te veel onduidelijkheid 
over de noodzaak en functie van deze extra 
bedden. 
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4. Zorgverlening 
 
4.1 Een goede binding 
De ingrediënten die voor een goede binding 
zorgen - zo is ons de afgelopen jaren gebleken 
- zijn: laagdrempeligheid, structuur en veel 
persoonlijke  aandacht.  
De binding geeft bij cliënten een gevoel dat ze 
iets te verliezen hebben. Dat is voor ons van 
belang om tot een goede samenwerking met 
hen te komen. 
Dat zien we bijvoorbeeld ook terug in de 
veiligheid. Cliënten van uiteenlopende aard 
moeten een heel klein woonoppervlak met 
elkaar delen, en dat gaat gelukkig al jaren 
buitengewoon goed.  
Afgelopen jaar hadden we helaas één incident 
waarbij het gedrag  van een cliënt dusdanig 
ongewenst was, dat we het verblijf eenzijdig 
hebben moeten beëindigen.    
 
4.2 De keerzijde 
Hoewel wij het natuurlijk heel fijn vinden dat 
cliënten hun verblijf als prettig ervaren, 
merkten we afgelopen jaar dat onze kracht 
soms ook onze kwetsbaarheid is.   
Zo zijn we met cliënten met behoorlijke 
gedragsstoornissen wellicht langer doorge-
gaan dan goed was voor hen, voor de groep 
en voor ons.  
De ‘drive’ om cliënten te helpen verblindt ons 
soms dusdanig, dat we dan kennelijk pas laat 
inzien dat ons aanbod de cliënt niet verder 
helpt.  
Jammer is dat we meerdere malen binnen de 
keten 'aan de bel hebben getrokken' ten 
aanzien van deze lastige casussen maar 
niemand ons heeft gewezen op deze blinde 
vlek.  
  
4.3 Minder overnemen 
Gelukkig zijn we , tot nu toe,  steeds in staat 
gebleken om onze blinde vlek uiteindelijk wel  
te zien.  
Zo zagen we afgelopen jaar dat we soms door 
ons handelen ook zelf hielpen om negatief 
gedrag in stand te houden. Dit door 
verantwoordelijkheid te veel over te nemen.  
Zo blijkt  bijvoorbeeld dat cliënten, twee dagen 
na ontvangst van hun uitkering, deze al heb-
ben uitgegeven aan luxe- en genotsmiddelen. 
Vervolgens bieden wij cliënten wel de moge-
lijkheid om gratis gebruik te maken van zoiets 
als de wasmachine.  
Ander voorbeeld: veel cliënten zitten onderuit 
op de bank en klagen als 'verwende kinderen'. 
Vervolgens maken wij het eten voor hen klaar.    
 
Zo hebben we nog enkele van onze oude 
ingesleten gewoonten eens tegen het licht 
gehouden en aangepakt.   

 
 

 
4.4 Mentorschap 
Iedere begeleider was tot voor kort ook mentor 
van één of meerdere cliënten. Dat bleek niet te 
werken. Te weinig medewerkers lukte het om 
hier de juiste invulling aan te geven, waardoor 
het mentorschap nooit echt goed van de grond 
is gekomen. Reden om dit het afgelopen jaar 
eens anders aan te pakken.  
 
Los van de basistaken zijn we alle extra taken 
eens op een rijtje gaan zetten. Vervolgens 
konden medewerkers die taken kiezen, waar-
van zij denken dat deze het beste zouden 
passen bij hun competenties. 
Op deze manier is er een natuurlijke diffe-
rentiatie ontstaan, die - ten aanzien van het 
mentorschap - vooralsnog beter lijkt te werken.  
 
4.5 Modulen 
Al lange tijd zochten we naar een vorm om 
cliënten - groepsgewijs - bewuster te maken 
van de soms negatieve gevolgen van hun 
handelen.  
Liefst wilden we dit samen doen met andere 
ketenpartners. Bij die ketenpartners was de wil 
er wel, maar de financiële ruimte niet.   
We zijn het alleen gaan doen, en dat is goed 
gelukt.   
 
Zo zijn we begonnen met modules over 
opvoedondersteuning en drugsgebruik.  
Een select groepje medewerkers geeft, met 
behulp van landelijk erkend (les)materiaal, een 
door de mentor geïndiceerde groep cliënten 
'les'. Zowel cliënten als medewerkers zijn 
enthousiast.  
Volgend jaar hopen we meer zicht te krijgen op 
het effect van de modules op de bewustwor-
ding  en eventuele gedragsverandering.  
 
4.6 Huiskamerbespreking 
Verscheidende malen is in het verleden gepro-
beerd om een huiskamerbespreking goed van 
de grond te krijgen. Dat lukte steeds  niet, 
omdat we maar geen goede vorm konden 
vinden. Cliënten bleven weg of kwamen alleen 
om te klagen over ons.   
In de afgelopen periode hebben we het nog-
maals geprobeerd, maar dan op een inter-
actieve manier. Insteek is: alle regels zijn  
bespreekbaar voor verandering, mits degene 
die dit inbrengt zelf ook haalbare oplossingen 
aandraagt voor de knelpunten, die mogelijk 
ontstaan wanneer die regels worden gewijzigd.  
 
Om het nog aantrekkelijker voor de cliënten te 
maken, hebben we tijdens iedere huiskamer-
bespreking ook een moment ingebouwd, 
waarin zij,  zonder aanwezige begeleiding, met 
de cliëntenbelangengroep ‘Straatvisie’ kunnen 
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praten.  Met hen kunnen de cliënten zaken 
bespreken, die ze met ons niet willen of durven 
te be-spreken. 
 
Het lijkt erop, dat we zowaar de juiste formule 
te pakken hebben, want afgelopen periode 
was gemiddeld 70% van de verblijvende cliën-
ten steeds aanwezig bij de besprekingen. 
   
 
5. Personeel 
  
5.1 Teamleider 
We wilden de voordelen  van een platte organi-
satie behouden, en vervolgens wel iets doen 
aan de nadelen. Daarom is per 1 augustus 
2013 een meewerkend teamleider / SPV'er 
aangenomen. 
 
De bedoeling is, dat de teamleider de mede-
werkers aanstuurt in de dagelijkse zorgverle-
ning aan de cliënten, en hen daarin begeleidt 
naar een verbetering van de kwaliteit van zorg. 
Ook ondersteunt de teamleider de directeur 
ten aanzien van het inhoudelijke beleid. 
 
Op deze manier wordt de kwetsbaarheid van 
de directeur - die erg veel op zijn bordje heeft - 
verminderd en kan de directeur zich meer 
bezig houden met de grote lijnen en de con-
tacten met de ketenpartners en de gemeente, 
terwijl de zorg goed doorloopt en zelfs ver-
betert. 
 
5.2 Formatie 2013 
De formatie medewerkers in 2013: 
 

functie fte 

directeur 1.0 
teamleider/ SPV'er 1.0 
maatschappelijk werker/  
pedagogisch HBO 2.6 

sociaal pedagogisch werker I 3.9 
sociaal pedagogisch werker II 3.9 
administratief medewerker 0,9 

totale formatie 2013 13.3 
 
5.3 Ziekteverzuim 
 
gemiddeld ziekteverzuim percentage
2012 6% 
2013 6,8% 

 
In 2013 was sprake van met name langdurig, 
niet-arbeid-gerelateerd verzuim.   
  
 
 

5.4 Vrijwilligers 
In de afgelopen periode maakten we  
gemiddeld vier uur in de week gebruik van een 
vrijwilliger.  
De vrijwilligers ondersteunden ons bij de dage-
lijkse werkzaamheden of boden hun diensten 
aan in de vorm van een les of workshop.  
Bij deze danken we Arthur, David, Rebecca en 
Len hartelijk voor hun belangeloze inzet voor 
onze organisatie.  
 
5.5 Stagiaires 
Veel stageplek-zoekenden bevinden zich in 
dezelfde leeftijdscategorie als die van onze 
cliënten. De ervaring heeft geleerd, dat deze 
combinatie niet goed werkt.  
Om deze reden, én omdat zich geen geschikte 
kandidaten aandienden, hebben we in het af-
gelopen jaar geen stagiaires gehad. 
 
 

6. Facilitaire diensten 
 
6.1 Administratie 
De administratie is geheel 2013 naar wens 
verlopen. 
 
6.2 Financiën  
Over het jaar 2013 is door het bestuur een 
financieel jaarverslag uitgebracht. 
 
6.3 Gebouw 
Het pand is in 2013, aan de buitenkant, geheel 
gerenoveerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 



Cliënten 2013 
 
 

     leeftijdsopbouw gemiddelde 
verblijfsduur 

gemiddelde 
bedbezetting 00 tot 10 jaar 13 

man 47% 

18 tot 24 jaar 53 107,3 dagen 97% totaal cliënten     66 vrouw 53% 

 

  

Doorstroming

47 

198% 2%

doorgestroomd ketenpartners               negatieve uitstroom 
(niet houden aan afspraken/huisregels) 

Totaal  48 clienten vertrokken

 

  

Etnische afkomst

13 

28

14

2
4 5 

3% 8% 6%20% 42% 21%

Nederland Suriname Marokko Antillen Afrika Diversen 
Totaal 66
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