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Voorwoord 

 
Met genoegen bieden wij u ons jaarverslag 
over 2015 aan. In dit verslag proberen wij, qua 
vorm en inhoud, weer te geven waarvoor wij 
willen staan: transparantie, soberheid en een 
verantwoord omgaan met subsidiegelden. 
 
De doelstelling van de 'Stichting Opvangcentra 
De Elandsstraat' is kort samengevat: het 
opvangen van dakloze jongeren en hen weer 
op weg te helpen, 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 transpa-
rante organisatie en werkwijze. In deze 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 zorgvraag vanuit de doelgroep, 
de positionering van het opvangcentrum, de 
continuïteit van de organisatie en de toetsing 
van het gevoerde beleid aan de visie en doel-
stellingen van de stichting. 
 
De stichting heeft een duidelijke visie over de 
zorgbehoefte van de doelgroep en de wijze 
waarop de te geven zorg beter en efficiënter 
kan worden geboden, en de belangen van de 
cliënten beter tot hun recht komen. Te vaak 
spelen de belangen van de verschillende 
organisaties een negatieve rol in deze 
ontwikkeling.  
Daarnaast bestaat er nog steeds geen heldere 
en transparante kostprijsberekening voor de te 
leveren zorg c.q. zorgproduct. Te vaak gaat 
men uit van bestaande patronen, terwijl deze 
niet meer aansluiten bij de werkelijkheid. 
 
Overleggen en contacten met de Gemeente 
Amsterdam worden als positief ervaren. De 
wisseling in de ambtelijke afdelingen betekent 
wel, dat telkens opnieuw de discussie over de 
zorgvraag met de beleidsmakers moet worden 
gevoerd. Tot ons genoegen hebben wij mogen 
constateren dat de gemeente bereid is te 
luisteren naar vernieuwingsvoorstellen.  
Jammer is, dat men de doorzettingsmacht die 
men heeft, nauwelijks gebruikt.  
 

 
 
 
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. 
Daarnaast heeft de inzet en betrokkenheid van 
de medewerkers hier in belangrijke mate aan  
bijgedragen. 
 
In 2015 zijn enkele zaalruimtes op de 1

e
 etage 

van het gebouw gereed gekomen.  
De extra ruimtes op de 1

e
 etage worden - 

onder gunstige voorwaarden - verhuurd aan 
organisaties die passen in de zorgketen.  
 
Verder zijn in 2015 belangrijke stappen gezet 
in de verdere renovatie van het gebouw. 
De twee nieuwe appartementen op de 3

e
 

etage zijn verhuurd en de 2 appartementen op 
de 2

e
 etage komen in 2016 gereed voor 

verhuur. 
Met deze huuropbrengst kan een belangrijk 
deel van het pand goed worden onderhouden 
en kan de huur van de overige ruimtes - 
waaronder die van het opvangcentrum - 
gereduceerd blijven.  
 
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 2016 
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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 

 
We hadden in de afgelopen periode echt de 
hoop, dat er grotere stappen gezet zouden 
worden om tot een hervorming te komen van 
de keten dak- en thuisloze jongeren.  
Zoals ook al in ons  jaarverslag van 2014 terug 
te lezen is, zijn wij namelijk al lange tijd van 
mening dat deze keten dient op te gaan in de 
algehele zorgketen ‘jeugd’.  
Rondom het woonprobleem is nu een hele 
zorgketen ‘gebouwd’, terwijl dit slechts één van 
de vele problemen is waarmee de jongeren de 
keten binnenkomen. Een dak boven het hoofd 
is dan ook slechts een klein deel van de 
oplossing.  
De expertise van de keten ten aanzien van 
deze groep moet ons inziens dan ook vooral 
ingezet kunnen worden ter voorkoming van 
dakloosheid. Zo vergroot je de kans op herstel 
en verklein je de behoefte aan langdurige 
intensieve zorg.    
 
Hoewel deze mening steeds meer gedeeld 
wordt en inmiddels ook is terug te vinden in de 
beleidsstukken van de gemeente, bleef de 
gewenste beweging alsmaar uit.  
 
Dit was reden voor ons om in het afgelopen 
jaar buiten de keten te gaan kijken naar 
mogelijkheden tot samenwerking, met als doel: 
een meer preventieve aanpak ten aanzien van 
het probleem ‘dakloosheid’ onder jongeren.  
Onze verwachting is, dat we hiermee wél de 
gewenste benodigde beweging gaan generen. 
 

2.1 Inkoopproces 
De gemeente heeft besloten om - net als in de 
jeugdhulp en WMO - voor de keten dak- en 
thuisloze jongeren in 2017 over te gaan van 
een relatie op basis van subsidie naar een 
relatie op basis van inkoop.  
Het jaar 2015 was een oefenjaar, waarbij er 
geoefend werd met de procedure van de 
inkoop, zonder verdere consequenties voor 
2016. Voor 2016 geldt namelijk nog even de 
‘oude’ subsidieregeling.   
 
We moeten nog bezien, of een financiering 
volgens inkoop nu écht tot verbetering gaat 
leiden. In ieder geval vinden wij het positief dat   
de gemeente zich tijdens het ‘oefenen’ 
kritischer dan voorheen opstelde.   
 
Wij hopen dat dit proces verder wordt voort-
gezet, omdat we vrezen, dat het - zonder deze 
kritische blik van de gemeente - straks vooral 
zal gaan om mooie verkooppraatjes, die niet 
stroken met de werkelijkheid.  
 
Dit neemt niet weg, dat wij zeker nog een slag 
mogen maken ten aanzien van onze presen-
tatie. We geven hier nu nog te weinig aandacht 
aan, terwijl we toch prachtige resultaten 
behalen met de jongeren.    
 
 
2.2 CQ procesmanagement (CQP) 
Groot probleem binnen de keten is het gebrek 
aan een gezamenlijke visie en dus een goede  
op elkaar afgestemde aanpak. In het verleden 
is verscheidende malen geprobeerd om tot iets 
gezamenlijks te komen, maar dit strandde 
steeds op het moment dat er keuzes gemaakt 
dienden te worden. Zo blijft de keten bestaan 
uit vooral eilandjes met ieder hun eigen 
aanpak.    
Gevoed door het gegeven dat de keten in 
2017 financieel flink zal moeten gaan inleve-
ren, is er in de afgelopen periode nogmaals 
een poging gedaan om te komen tot verbete-
ring van (de samenwerking binnen) de keten. 
Dit keer met de hulp van het bureau CQP. 
 
De Elandsstraat heeft altijd de noodzaak 
ondersteund om de handen meer in één te 
slaan, maar is geen voorstander van het 
inhuren van een duur adviesbureau. 
Overbodig vinden wij dit, omdat  er meer dan 
voldoende zicht op de keten is en dus ook op 
datgene wat niet of onvoldoende rendeert.  
De conclusies en aanbevelingen van CQP 
waren dan ook niets anders dan datgene wat 
we al jaren weten. 
Het brengt ons weer naar diezelfde ‘drempel’ 
waar we maar niet overheen willen stappen 
omdat er keuzes gemaakt moeten worden. 
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Blijkbaar wordt de noodzaak nog onvoldoende 
gevoeld. In 2016 zullen we wel móeten, omdat 
anders de gemeente de keuzes zal maken.   
 
 
2.3 Kijkje in de ‘keuken’  
Wij zijn overtuigd van ons product en doen  
niets liever dan dit op een zo’n transparant 
mogelijke manier te laten zien.  
Zo nodigen we met regelmaat raadsleden en 
ambtenaren uit om kennis te laten maken met 
de praktijk en ons werk. De meesten ervaren 
zo’n kijkje in de keuken als buitengewoon 
leerzaam en inspirerend.  
Ook de nieuwe wethouder, mw. Kukenheim  
(D66) hadden we uitgenodigd. Na wat 
aandringen is ook zij bij ons langs geweest 
voor een werkbezoek. 
 
Een werkbezoek moet echt een beeld geven 
van de dagelijkse praktijk en dus willen we dat 
de cliënten zijn zoals ze bij ons zijn. Dus geen 
mooie praatjes of ‘opzitten’. Hoe informeler de 
bezoeker zich gedraagt, hoe beter dit vaak 
lukt.  
Mw. Kukenheim wist zich heel goed te mengen 
tussen de jongeren en kreeg zo een mooi 
beeld van de jongeren en ons werk.  
 
 
2.4 Nieuwe website 
Onze website ging alweer zeven jaar zo goed 
als onaangepast mee. De website voldeed, 
maar gaf allang geen goed beeld meer over 
wie wij nu zijn en wat we doen. 
Tijd dus om deze in zijn geheel te vervangen 
door een frissere en passender site. 
Tevens hebben we ons URL gewijzigd van 
www.elandsstraat.nl naar  
www.elandsstraat.amsterdam. 
We zijn immers een rasechte Jordanese 
organisatie. 
 
 

3. De zorg 

 
3.1 Pilot Samen DOEN 
Omdat de keten rondom het probleem  
‘huisvesting’ is opgezet, worden wij pas 
ingezet  
op het moment dat er sprake is van dakloos-
heid.  
Op dat moment hebben de problemen al 
dusdanig ernstige vormen aangenomen, dat er 
maanden nodig zijn om tot enige stabilisatie te 
komen.   
Wij geloven dat, als wij bijvoorbeeld al worden 
ingezet op het moment dat problemen zich aan 
het vormen zijn en er dus nog geen sprake is 
van dakloosheid, wij de kans op herstel 
kunnen vergroten. 

We hebben daarom contact gezocht met het 
project Samen DOEN. Samen DOEN teams 
zitten in de wijken. Zij zien de jongeren met 
problemen, bij wie er nog geen sprake is van 
dakloosheid, maar bij wie dit wel dreigt omdat 
de problemen zich aan het opstapelen zijn. 
 
Wij willen Samen DOEN de mogelijkheid  
aanbieden, om deze jongeren een korte 
periode van intensieve zorg aan te bieden  
(time-out), om ze zo te helpen voorkomen dat 
ze geheel ‘ontsporen’.   
 
Het idee is zo simpel en logisch, dat Samen 
DOEN - maar ook de gemeente - direct erg 
enthousiast was. 
In december kregen we groen licht om - voor 
de duur van één jaar - met Samen DOEN een 
pilot  te starten om dit idee in de praktijk verder 
vorm te geven.   
 
 
3.2 Time-out HVO-Querido 
Wat we aan de voorkant hebben gedaan met 
het wijkteam Samen DOEN, hebben we 
afgelopen periode ook aan de achterkant van 
de keten gedaan middels een time-out 
constructie met ketenpartner HVO-Querido. 
 
HVO is één van de ketenpartners die de 
woonbegeleiding verzorgt voor onze doelgroep 
en zo aan het eind van de keten is gepositio-
neerd. 
 
Omdat veel cliënten op en neer gaan in hun 
functioneren, lopen ze het risico dat ze in een 
mindere periode zo uit de bocht vliegen, dat ze 
hun plek verspelen en bij HVO uitvallen. Ze 
raken vervolgens uit beeld  of melden zich 
weer opnieuw aan bij de GGD om hetzelfde 
rondje weer opnieuw te lopen.   
Wij geloven dat, als er bij terugval een korte 
periode intensieve zorg wordt aangeboden, de 
kans op uitval kan worden verkleind.  
 
Anders dan bij de constructie met Samen 
DOEN, speelt deze samenwerking zich af 
binnen de keten en dus hoefden we er geen 
‘pilot’ voor op te zetten. 
Het is een manier van werken, waarbij we 
efficiënter gebruik maken van elkaar.   
 
 
3.3 MTT en crisisplaatsingen 
Het multidisciplinair trajecthoudersteam (MTT) 
is destijds aan de keten toegevoegd om vooral 
de doorstroom te bevorderen. In de afgelopen 
periode hebben we ervaren dat de doorstroom  
juist werd belemmerd door het MTT. Vanwege 
onderbezetting ontstond er namelijk een 
wachtlijst voor het MTT. 
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Cliënten die op de wachtlijst stonden voor het 
MTT, maar voor wie het onverantwoord was 
om nog langer te wachten op zorg, werden 
middels een crisisindicatie door de GGD 
versneld bij ons geplaatst.  
  
Zo ontstond er een situatie waarbij meer dan 
de helft van onze cliënten geen MTT’er had en 
dus geen trajectplan.  
Voor ons en voor de cliënten was deze situatie 
erg verwarrend omdat er gaten ontstonden 
waarvan het onduidelijk was wie deze zou 
opvullen.     
 
Wat ooit zo mooi op papier met elkaar was 
afgesproken, blijkt in de praktijk gewoon niet te 
werken en moet - wat ons betreft - worden 
herzien.  
 
 
3.4 Dagopvang 
In 2014 zijn we begonnen om een differentiatie  
aan te brengen in ons zorgproduct, door ook 
zorg aan te bieden zonder bed. Deze zorg 
bieden we in onze 'dagopvang'.  
 
Het idee is ontstaan, toen er sprake was van 
een flinke wachtlijst voor de Elandsstraat.  
Middels de inzet van de dagopvang konden we 
cliënten al de benodigde zorg gaan bieden, in 
plaats van hen maanden te laten wachten. Dit 
leidde in enkele gevallen zelfs tot een dus-
danige verbetering van de situatie, dat het bed 
uiteindelijk helemaal niet meer noodzakelijk 
was.  
 
Sinds de start van de dagopvang kennen wij 
geen wachtlijst meer, waarmee de dagopvang 
zijn meerwaarde heeft bewezen.  
 
Wij vinden het jammer, dat er weinig gehoor is 
gegeven aan onze verzoeken om ook de 
‘wachtenden’ voor andere instellingen gebruik 
te laten maken van onze dagopvang.  
 
 

4. Zorgverlening 

 
4.1 Dagopening 
Enkele jaren geleden zijn we begonnen met 
het verplicht aanwezig zijn voor cliënten bij het  
ontbijt. En daar hebben we afgelopen jaar nog 
iets aan toegevoegd namelijk: een 
dagopening.  
We bevragen de cliënten wat ze gaan doen 
en/of vertellen hen wat van hen die dag 
verwacht wordt in het kader van hun proces.  
 
Zo begint de dag met een nog duidelijkere 
start  
en prikkel om de tijd nuttig te besteden.  

4.2 In beweging houden  
Onze cliënten moeten over het algemeen flink 
aangespoord worden voordat ze tot beweging 
overgaan. Het is bijna hun tweede natuur om 
zich te ontdoen van iedere eigen verantwoor-
delijkheid. Als wij niet opletten, dan doet de 
cliënt datgene wat hij gewend is, namelijk zich 
bezighouden met allerlei nogal destructieve 
activiteiten. 
Dat is wat ze kennen, al het andere is onbe-
kend en maakt angstig en is dus reden om er 
vooral voor weg te lopen. Daar moeten ze 
doorheen en dat doet soms een beetje pijn.  
 
Dit geldt bijvoorbeeld voor basale zaken als 
het op tijd opstaan, overdag werken of naar 
school gaan.  
 
Hen in beweging brengen en vooral houden 
vraagt veel van de begeleiding.  
 
Vooral het goed  monitoren van hun afspraken 
en activiteiten vraagt veel energie. Cliënten 
gooien namelijk vaak een ‘rookgordijn’ op, 
waardoor al snel veel verwarring ontstaat, wat 
hen vervolgens weer de nodige ruimte geeft 
om vooral niet datgene te doen wat ze moeten 
doen. 
 
Dit vraagt dus van iedere medewerker, dat 
hij/zij goed overzicht houdt. 
 
Ter ondersteuning hiervan hebben we in de 
afgelopen periode twee enorme whiteboards 
aangeschaft, waarop we in één oogopslag  
zicht krijgen op alle activiteiten en afspraken 
van de gehele week.  
 
 
4.3 Samenwerking met de GGZ 
In het afgelopen jaar zagen we ons geconfron-
teerd met veel aanmeldingen vanuit de GGZ.   
Het betrof dan vaak cliënten met behoorlijke 
gedragsproblemen.  
 
Dankzij de stappen die we afgelopen jaren 
hebben gezet ten aanzien van onze ontwikke-
ling kunnen we dit nog aan, maar het vraagt 
veel van ons.  
 
Veel van deze cliënten zijn in behandeling. 
Behandelaren zien wonen en behandeling 
helaas vaak als twee losstaande elementen en 
maken daarom heel weinig gebruik van onze 
bevindingen. 
 
Gevolg is dat cliënten bij de behandelaar een 
heel ander beeld laten zien van zichzelf dan 
wie ze daadwerkelijk zijn. 
Op dit 'beeld' wordt dan vervolgens wel de 
behandeling afgestemd.  
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We hebben er in de afgelopen periode dan ook 
veel energie in gestoken om tot een betere 
samenwerking te komen met de GGZ. 
 
Dat moesten we in sommige gevallen echt 
bevechten, omdat behandelaren er de nood-
zaak niet van inzagen. 
 
Voor ons een onbegrijpelijke houding, omdat 
wij geloven dat je met deze ingewikkelde doel-
groep alleen resultaten kunt behalen wanneer 
je goed met elkaar samenwerkt.   
 
 

5. Personeel 

 
5.1 Bedrijfsblindheid 
Zorg is geen statisch gegeven. Iedere dienst 
vraagt scherpte en vooral samenwerking met 
je collega. Op de automatische piloot gaan en 
jaar in jaar uit datgene doen wat je gewend 
bent te doen, kan zorgen dat je ‘scheef’ gaat 
met de cliënt en dat deze dus niet de benodig-
de zorg krijgt. 
 
Het is een soort van bedrijfsblindheid die er 
insluipt. Om dit te voorkomen, is een voort-
durende prikkeling en alertheid noodzakelijk.   
 
Middels maandelijkse begeleidingsgesprekken 
met iedere medewerker is hier afgelopen 
periode meer aandacht aan gegeven. Dit 
blijven we ook de komende jaren doen. Net 
zolang totdat een ieder zich steeds afvraagt of 
de ingezette weg wel bijdraagt aan het 
behalen van de doelen.   
 
 
5.2 Formatie 2015 
 
De formatie medewerkers in 2015: 
 

functie fte 

 

directeur 
 

 

1.0 
 

 

teamleider / SPV'er 
 

 

1.0 
 

 

sociaal pedagogisch werker III 
 

 

5.6 
 

 

sociaal pedagogisch werker II 
 

 

3.9 
 

 

sociaal pedagogisch werker I 
 

 

0.9 
 

 

administratief medewerker 
 

 

0.9 
 

totale formatie 2015 13.3 

 
 

5.3 Ziekteverzuim 
Algemeen bekend is, dat in residentiële 
voorzieningen het ziekteverzuim erg hoog is.   
Helaas zijn wij daar geen uitzondering op.  
 

gemiddeld ziekteverzuim percentage 

 

2014 
 

 

5.7% 
 

 

2015 
 

 

6.6% 
 

 
Het  werk is zeer intensief en vraagt dus erg 
veel van de medewerker. 
Dit vraagt ook, dat je goed voor jezelf zorgt en 
dus niet te lang in een situatie verkeert waarin 
sprake is van onbalans. De kans is dan name-
lijk erg groot dat je uitvalt.   
 
In samenspraak met de bedrijfsarts is er bij 
enkele frequente ziekmelders benadrukt om 
meer eigen verantwoordelijkheid te nemen ten 
aanzien van een steeds terugkerende 
onbalans.   
 
 
5.4 Vrijwilligers 
In 2015 maakten we gemiddeld drie 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.  
 
Ook dit jaar bedanken we wederom Arthur, 
David, Rebecca en Len voor hun geheel 
belangeloze inzet. Veel dank!  
 
 
5.5 Stagiaires 
Met 3 HBO stagiaires en 2 MBO stagiaires 
hadden we afgelopen periode meer stagiaires 
in dienst dan voorgaande jaren.  
Dat kon, omdat het team in haar ontwikkeling 
dusdanig was gegroeid, dat er weer voldoende 
ruimte was voor de begeleiding van deze 
stagiaires.  
 
 

6. Facilitaire diensten 

 
6.1 Administratie 
De administratie is in 2015 geheel naar wens 
verlopen. 
 
 
6.2 Financiën  
Over het jaar 2015 is door het bestuur een 
financieel jaarverslag uitgebracht. 
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6.3 Gebouw 
Er wordt nogal eens gedacht dat wij de  
eigenaar zijn van het pand dat wij in gebruik 
hebben. Dat is niet zo. Het pand is eigendom 
van de Stichting ter Verbreiding der Waarheid. 
Zij zijn eigenaar, wij de huurder.   
 
Het is wel zo, dat wij meedenken als het gaat 
om bijvoorbeeld de toekomstige bestemming 
van het pand. Dit omdat het pand onderdeel is 
van onze gezamenlijke geschiedenis.  
 
Het pand wordt al sinds 1847 ingezet voor de 
hulp aan de meest kwetsbaren in de samen-
leving. En wij willen graag dat dat zo blijft. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 

Cliënten 2015 
 

 

gemiddelde 
verblijfsduur 

gemiddelde 
bedbezetting 

     leeftijdsopbouw 
man 64% 

00 tot 10 jaar 1 

92 dagen 95% 
18 tot 24 jaar 74 

vrouw 36% 
  Totaal cliënten  75 

 
    

 

Doorstroming

52

5
91% 9%

doorgestroomd ketenpartners negatieve uitstroom (niet houden aan

afspraken/huisregels)

Totaal 57 clienten vertrokken

 
  

 

 

Etnische afkomst

12

21

18

8

5

11

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

Nederland Suriname Marokko Antillen Afrika Diversen

75 clienten

 
        


