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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 
veranderende omstandigheden te reageren. 
 
Het bestuur streeft naar een open en 
transparante werkwijze. In onze visie wordt de 
verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de 
organisatie neergelegd. 
 
De uitvoerende taken liggen bij de directie. 
Het bestuur richt zich, in samenspraak met de 
directie, op de beleidsvisie en de algemene 
gang van zaken. Belangrijke onderwerpen 
hierin zijn: de positionering van het opvang-
centrum, de continuïteit van de organisatie en 
de toetsing van het gevoerde beleid aan de 
visie en doelstellingen van de stichting. 
 
De stichting heeft een duidelijk beeld over de 
werkwijze binnen de zorgketen. Hierin kan 
efficiënter en doelmatiger worden gewerkt, 
terwijl de belangen van de cliënten beter tot 
hun recht kunnen komen. 
In het veld zijn veel spelers die cliëntgericht 
willen werken, maar die ook de belangen van 
de eigen organisatie hieraan verbinden. Hoe 
komen wij zover dat de cliënt écht centraal 
staat. Soms kan dit bereikt worden door, met 
eigen middelen, aan zorgvernieuwing te 
werken. Een goed voorbeeld is de dagopvang 
voor cliënten die op de wachtlijst staan. Dit 
resulteerde in een sterke afname van de 
wachtlijsten voor het Opvangcentrum. 
 
Overleggen en contacten met de Gemeente 
Amsterdam worden als positief ervaren. Tot 
ons genoegen hebben wij mogen constateren 
dat de gemeente meer het beleid gaat 
ondersteunen en afstemmen op de dagelijkse 
werkelijkheid. Dit maakt het mogelijk om een 
slagvaardiger beleid te voeren. 
 
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 belangrijke mate is dit te 
danken aan lage overheadkosten en strakke 
financiële planning door de directie. 
 
In 2014 is een begin gemaakt met de renovatie 
van enkele zaalruimtes op de 1e etage en 
woonruimte op de 3e etage van het gebouw. 
De extra ruimtes op de 1e etage worden - 
onder gunstige voorwaarden - verhuurd aan 
organisaties die passen in de zorgketen. Zo 
heeft de organisatie Spirit kantoorruimte in ons 
gebouw gekregen. 
Over een verdere invulling van het gebouw 
wordt nog overleg gevoerd. 
 
Het Opvangcentrum De Elandsstraat blijft 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 
en erkentelijkheid 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 2015 
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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 
 
Al jaren zijn wij van mening - zoals ook spreekt 
uit onze visie - dat een aparte keten ‘dak- en 
thuisloze jongeren’ (zwerfjongeren) niet logisch 
is. Onze cliënten zijn vergelijkbaar met andere 
multi-problem jongeren in de stad, en dus zou 
het logischer zijn om een algehele zorgketen 
voor ‘jongeren’ in te  richten. Daarmee zou een 
eind gemaakt worden aan de leeftijdsknip 18- 
en 18+ en zouden we beter in staat zijn de 
problemen op de verschillende leefgebieden 
gelijktijdig aan te pakken.  
 
We zijn dan ook blij mee dat er - met de 
‘transitie jeugdzorg’ door de Gemeente 
Amsterdam - een beleid gestart wordt dat veel 
beter aansluit bij onze visie.  
 
Bredere groep 
We hadden in de afgelopen periode dan ook 
graag al met de keten de nodige voorbereidin-
gen getroffen om in 2015 de aansluiting te 
kunnen maken met het 'nieuwe' jeugd- en 
jongerenbeleid van Amsterdam. Helaas was dit 
voor veel ketenpartners nog een brug te ver. 
Dit betekent dat voor 2015 de keten aanpak 
dak- en thuisloze jongeren nog ongemoeid zal 
blijven.  
  
Er restte ons dan ook niets anders dan alvast 
te kijken in hoeverre we ons intern zouden 
kunnen voorbereiden op de dingen die komen 
gaan.  
Zo zijn we ons gaan afvragen hoe we ons 
aanbod nog beter op de zorgvraag van de 

cliënt kunnen laten aansluiten. Anders gezegd:  
met dezelfde middelen meer trachten te 
bereiken. Dat heeft geleid tot een paar uiterst 
logische stappen, waarvan we ons achteraf 
afvragen waarom we deze niet eerder hebben 
gezet.  
 
 
3. De zorg 
 
3.1 Dagopvang Elandsstraat 
Ook afgelopen jaar zagen we weer een situa-
tie, waarin cliënten soms maanden moesten 
wachten op een plek zoals die in onder andere 
de Elandsstraat.  
We hebben dit altijd gezien als teken van een 
niet goed functionerende keten en dus niet als 
een gebrek aan middelen, zoals veel van onze 
ketenpartners het graag lijken te vertalen.  
We zijn gaan kijken wat we zelf anders zouden 
kunnen doen om de wachtlijst te doen 
verminderen en zijn zo gekomen met 15 extra 
dagopvangplekken.  
Door met personele inzet en taken te schuiven 
is er overdag extra ruimte gecreëerd voor 
cliënten met een verwijzing Elandsstraat. 
In plaats van te moeten wachten op zorg, 
kunnen deze cliënten op deze manier direct 
terecht in de dagopvang. Geen bed,  maar wel 
al intensieve zorg.  
 
Na vier maanden dagopvang waren de 
resultaten veelbelovend: de wachtlijst voor de 
Elandsstraat is geheel opgelost, de bedbezet-
ting is gedaald en voor enkele cliënten bleek 
het bed uiteindelijk helemaal niet meer nood-
zakelijk. Een schot in de roos, zo lijkt het. 
Alle reden voor ons om dit in 2015 verder voort 
te zetten.  
 
3.2 Stoppen met opvang moeder en kind 
De opvang voor moeder met kind is ooit ont-
staan uit nood. Door een gebrek aan opvang-
plekken binnen de keten, is er destijds de keus 
gemaakt om ook moeder met kind te plaatsen 
in de Elandsstraat.  
Vanuit het ‘veld’ was hier altijd de nodige  
weerstand tegen. Het zou namelijk niet goed 
zijn voor de kinderen om tussen de reguliere  
(probleem) jongeren te verblijven.  
De praktijk heeft echter laten zien dat die angst 
ongegrond is. De kwetsbaarheid van de 
kinderen riep bij veel jongeren juist de drang 
tot ‘zorgen’ op, en zo gebeurde het regelmatig 
dat - als moeder zich ontrok aan haar ouder-
lijke plicht - de rest van de groep haar ter 
verantwoording riep.  
Hoewel we genoten van de aanwezigheid van 
de kinderen, hebben we de opvang van deze 
groep wel altijd gezien als noodoplossing. 
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De voorziening ‘Elandsstraat’ is - qua 
huisvesting - namelijk niet echt geschikt voor 
de opvang van kleine kinderen. We zijn dan 
ook blij dat de gemeente - na ruim vier jaar - 
een andere oplossing heeft gevonden, en we 
zo dus konden stoppen met de opvang van 
moeder met kind.  
 
3.3 ZRM 
De zelfredzaamheidmatrix (ZRM) is een mooi 
instrument voor de hulpverlening (en cliënt) om 
zicht te krijgen op het huidige functioneren van 
de cliënt en dus de effectiviteit van de inzet.  
Om die reden is er dan ook - al enkele jaren 
geleden - afgesproken om binnen de keten de 
ZRM een prominentere plaats te geven. Tot nu 
toe lukt dat maar slecht. Het lijkt nu nog vooral 
een administratieve taak in plaats van een 
middel om met elkaar te communiceren. 
Wij zijn de eersten om te erkennen dat ook wij 
er onvoldoende inspanning voor hebben 
geleverd om dit te doen veranderen. Afgelopen 
periode was de ZRM bij ons intern ook niet 
veel meer dan een administratieve handeling.  
Willen we iets in de keten veranderen, dan 
zullen we eerst 'in eigen keuken’ de zaken op 
orde moeten hebben. 
In 2015 zullen wij de ZRM dan ook de nodige 
aandacht geven.  
 
3.4 Deelbedden 
Voor sommige van onze cliënten is een 24/7 
zorgplek te veel van het goede. Zij zouden 
beter af zijn met een plek voor drie of vier 
dagen, waarbij ze dan de overige dagen 
verblijven in hun netwerk.  
In de afgelopen periode zijn we eens gaan 
nadenken wat we anders kunnen doen in ons 
aanbod, zodat dit beter aansluit bij de 
zorgbehoefte van de cliënt. Zo zijn we op het 
idee gekomen van het ‘deelbed’.  
Twee cliënten (of meerdere) delen dan 
bijvoorbeeld één 24/7 zorgplek. Waarbij het 
voor de één bijvoorbeeld noodzakelijk is om 
doordeweeks van de plek gebruik te maken en 
voor de ander dat juist geldt voor het weekend.  
Zo sluiten we beter aan op de behoeften 
(eigen kracht) van de cliënt en vergroten we 
ook nog eens - met de bestaande middelen - 
onze zorg-capaciteit.  
 
3.5 Beperken verblijfsduur 
Bij cliënt en verwijzer (MTT) is er toch altijd het 
idee geweest dat - zolang er nog geen 
vervolgplek is - de cliënt dan maar langer in de 
Elandsstraat moet blijven. Dit betekent dat we 
tot voor kort cliënten hadden die soms meer 
dan een jaar een zorgplek bezet hielden. 
Door alleen al te stellen dat het verblijf niet 
langer dan vier maanden kan zijn, en dat 
daarna - ongeacht wat er speelt - de cliënt 
moet vertrekken, ontstond er al snel een 

gezonde druk bij cliënt en MTT. Dit deed min 
of meer automatisch al de verblijfsduur 
verkorten, en daar was het ons om te doen.  
Uiteindelijk is het in de afgelopen periode nooit 
zover gekomen dat we daadwerkelijk de daad 
bij het woord moesten voegen; er zijn dus 
geen cliënten uitgezet vanwege een 
overschrijding van de gestelde verblijfsduur.  
 
4. Zorgverlening 
 
4.1 Oplossingsgericht werken 
We zijn al een aantal jaren bewust bezig om 
cliënten meer in hun eigen kracht te laten of te 
brengen. Minder overnemen en dus meer 
begeleiden 'met de handen op de rug'. En dat 
valt niet altijd mee. 
Cliënten laten zichzelf niet zomaar in beweging 
brengen en hulpverleners lijken een bijna 
'natuurlijke' drang te hebben om te willen over-
nemen. Zo’n proces kost dan ook veel tijd.  
In de afgelopen periode hebben we behoorlijke 
stappen kunnen maken en zijn we in dit proces 
op het punt gekomen dat we het met elkaar 
over aanvullende werkmethodieken konden 
hebben. We zochten naar een werkmethodiek 
die ons in dit proces verder zou kunnen onder-
steunen.  
We hebben gekozen voor de methodiek 
‘oplossingsgericht werken’.  Een werkmetho-
diek met als doel om cliënten in hun eigen 
kracht te laten/te brengen. 
Met de inzet van een externe trainer is de 
methodiek geïntroduceerd. 
In de komende periode zullen we hier op 
verschillende manieren verder mee aan de 
slag gaan. 
 
4.2 Intensief betrekken van het netwerk  
De noodzaak om het netwerk van de cliënt te 
betrekken ten behoeve van het behalen van de 
zorgdoelen, was bij ons al langer gemeen-
goed. Echter, eerlijkheid gebied ons wel te 
zeggen dat we weinig drang uitoefenden wan-
neer cliënten aangaven niet te willen meewer-
ken. Vaak lieten we het daar dan ook bij. 
Aan die voorzichtige/afwachtende houding 
hebben we in de afgelopen periode een einde 
gemaakt.  
De cliënt krijgt nu bij binnenkomst direct te 
horen dat het betrekken van het netwerk geen 
keus is maar een vereiste voor een verblijf in 
de Elandsstraat.  
Die andere aanpak was voor veel cliënten 
even slikken. De meeste van hen zijn namelijk 
door moeder of vader het huis uitgezet en 
willen dan ook het liefst niets meer met hen te 
maken hebben, zeker niet zolang ze nog in 
een opvang zitten. 
De praktijk heeft echter laten zien, dat in bijna 
alle gevallen het betrekken van het netwerk 
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voor cliënten juist iets positiefs heeft opgele-
verd.  
In de komende periode gaan we dit beleid dan 
ook nog verder uitbouwen.     
 
4.3 Girlpower 
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Het besluit vanuit de gemeente om bij ons te 
stoppen met de opvang van moeders met 
kinderen, maakte tevens een eind aan de 
‘opvoedgroep’.  
Omdat vrouwen over het algemeen vaker 
slachtoffer zijn dan mannen, hebben we de 
‘opvoedgroep’ omgevormd tot ‘meidengroep’.  
Daarin geven we aandacht aan onderwerpen 
die met name betrekking hebben op het vrouw- 
zijn en alles wat daarbij komt kijken. Doel is dat 
we zo werken aan een stukje ‘girlpower’. Met 
andere woorden: de meiden weerbaarder 
maken voor datgene waar ze in hun leven mee 
te maken kunnen krijgen als vrouw.   
 
4.4 Mentorschap 
De in 2013 ingevoerde differentiatie onder 
medewerkers op basis van competenties heeft 
ertoe geleid dat het mentorschap inmiddels de 
gewenste vorm heeft gekregen.  
Er werd op de juiste manier regie gevoerd, 
maar nog belangrijker: cliënten kregen de 
gewenste aandacht. Er kwam zo meer zicht  
op de ‘kwetsbaarheid’ van de cliënt, waardoor  
sneller en gerichter de gewenste interventie 
kon worden ingezet.  
 
 
5. Personeel 
 
5.1 Meer ondersteuning en deskundigheid  
De kennis die de nieuwe teamleider met zich 
mee heeft gebracht, heeft voor een belangrijk 
stuk rust gezorgd in het team. Doordat hij 
letterlijk dichter bij het personeel kan staan, 
voelden de medewerkers zich meer gesteund 
in hun taken.  
Zo ontstond er binnen het team meer ruimte 
voor groei. 
 
5.2 Formatie 2014 
De formatie medewerkers in 2014: 
 

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 2014 13.3 

5.3 Ziekteverzuim 
 

gemiddeld ziekteverzuim percentage

2013 6.8% 
2014 5.7% 

 
Het ziekteverzuim is nog steeds te hoog. Hulp-
verleners lijken soms de neiging te hebben om 
toch minder goed voor zichzelf te zorgen. 
Komende periode gaan we hier dan ook meer 
aandacht aan geven.  
 
5.4 Vrijwilligers 
In 2014 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 een workshop.  
Dit jaar bedanken we  Arthur, David, Rebecca 
en Len voor hun geheel belangeloze inzet. 
 
5.5 Stagiaires 
De ervaring leert, dat stagiaires die ouder zijn 
dan 25 jaar meer kans bij ons maken op een 
succesvolle stagetijd. We nemen dan ook geen  
stagiaires meer aan beneden die leeftijd. 
Gelet op de doelgroep lijkt dat ook een logisch 
besluit.  
In 2014 hadden we twee stagiaires die volde-
den aan dit criterium. Zij hebben hun stage-
periode met succes afgerond.  
 
 
6. Facilitaire diensten 
 
6.1 Administratie 
De administratie is in 2014 geheel naar wens 
verlopen. 
 
6.2 Financiën  
Over het jaar 2014 is door het bestuur een 
financieel jaarverslag uitgebracht. 
 
6.3 Gebouw 
In één van de vele ruimtes van het gebouw is  
een kantoorruimte gecreëerd, die we - tot onze 
vreugde -  hebben kunnen verhuren aan het 
MTT van ketenpartner Spirit.  
Door samen in één pand te zitten, zijn de lijnen 
letterlijk heel erg kort. De verwachting is dan 
ook, dat dit de samenwerking zal  bevorderen. 
 
In de komende periode zullen meer ruimtes 
van het pand gebruiksklaar worden gemaakt 
voor een nieuwe bestemming. 

 



 

Cliënten 2014 
 
 

     leeftijdsopbouw gemiddelde 
verblijfsduur 

gemiddelde 
bedbezetting 00 tot 10 jaar 4 

man 42% 

18 tot 24 jaar 46 138 dagen 95% 
  Totaal cliënten  50 vrouw 58% 

 
  
 

   

29

197% 3%

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

Totaal 30 cliënten vertrokken

Doorstroming

 
 

 
 
       

5

17

10

5

3

10

10% 34% 20% 10% 6% 20%

Nederland Suriname Marokko Antillen Afrika Diversen
50 cliënten

Etnische afkomst
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