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 Onze missie en visie 
 
De missie van de Stichting Opvangcentra  
De Elandsstraat ( 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. 
 
 
Ontwikkelingen 2016 
 
Personele ontwikkelingen 
Na het vertrek van de teamleider/ SPV’ er is er 
binnen de Elandsstraat geschoven met 
posities van medewerkers om dit ‘kwaliteitsgat’ 
op te vullen.  Er zijn nu twee vaste krachten op 
de dagdienst die ook het contact naar buiten 
doen en samen met de directeur het 
inhoudelijke beleid vormgeven. Op deze 
manier is het gelukt om het verlies aan 
kwaliteit op te vangen.  
 
Vooruitkijkend  naar 2017 is er het gevolg dat 
van de taakstelling vanuit de gemeente dat er 
in 2017 een kleine  €17.000 minder is te 
besteden voor de Elandsstraat. De enige 
mogelijkheid om deze bezuiniging te realiseren 
is om te besparen op personeelskosten. 
Minder fte inzetten kan niet voor de zorgvraag 
van de groep cliënten zoals de Elandsstraat 
deze krijgt doorverwezen vanuit de GGD.  De 
enige mogelijkheid is om ‘duurdere’ krachten te 
vervangen voor goedkopere. Het is dan ook 
o.a. daarom dat de teamleider/ SPV’er  is 
vervangen voor een goedkopere 
groepswerker.  
 
De pilot ‘time out’ 
De voortgang van de pilot ‘time-out’ met 
SamenDoen stagneerde en kwam zelfs geheel 
stil te vallen doordat er meer tijd en energie 
nodig bleek te zijn om de andere manier van 

werken goed tussen de oren te krijgen bij 
hulpverleners van SamenDoen.  
Medewerkers van de Elandsstraat zijn een 
korte tijd zelf langs de teams van SamenDoen 
gegaan om het ze uit te leggen, mee te doen in 
cliëntenbesprekingen en zelfs mee te gaan 
met huisbezoeken. Deze inspanning vertaalde 
zich daadwerkelijk in aanmeldingen, maar dit 
stokte vervolgens weer toen hiermee gestopt 
werd. De investering  gaat ten koste van ons 
product ‘24 uurzorg’. Een medewerker die 
buiten is, kan immers niet op de groep staan.  
 
Samenwerking Spirit 
De elandsstraat heeft, om het aantal 
medlingen te verhogen zonder te veel teveel 
kostbare tijdsinvestering contact gezocht met 
Spirit om te kijken of zij het idee achter de pilot 
ook toepasbaar kunnen vinden voor 
onderdelen binnen Spirit.  
De meeste van de cliënten komen immers uit 
de jeugdzorg.  
 
Daar is uiteindelijk een samenwerking uit 
voortgekomen met het IPA van Spirit,  wat 
resulteerde in 8 ( succesvolle) time-out 
plaatsingen. Spirit ziet inmiddels in de pilot een 
belangrijke toevoeging ten aanzien van hun 
‘preventiedoelstellingen’. De aanvulling vanuit 
Spirit met de methodiek ‘JIM’ heeft de pilot 
verder verrijkt.  
De samenwerking heeft vervolgens geleid tot 
een verzoek van Spirit voor de financiering van 
1,8 FTE om de pilot echt goed van de grond te 
krijgen. Dit is ook toegekend.  
De ketenaanpak dak- en thuisloze jongeren 
versterkt met het verbreden van de ‘time-out’ 
richting Spirit 
 
Spreekuur op locatie 
Werk, Inkomen en Participatie van de 
gemeente Amsterdam en Puur Zuid hebben bij 
de Elandsstraat spreekuur gehouden. Op deze 
manier wordt de kans dat de cliënten niet gaan 
verkleind en versterken we de samenwerking 
doordat medewerkers van Elandsstraat  bij de 
spreekuren aanwezig zijn.  
 
De Elandsstraat is in 2016 verder aan de 
slag gegaan met:  
• preventie  
Door de inzet van een time-out plaatsing en 
door aan de slag te gaan met het netwerk 
trachten we te voorkomen dat cliënten op 
straat komen.  
 



• sterkere verbinding te creëren met 
ketenpartners onderling  
Doordat we zijn gaan bewegen met ons 
‘product’ worden de verbanden ook door de 
andere ketenpartners gezien. Niet alleen met 
het ‘voorveld’ maar zeker ook met het ‘ 
achterveld’ zoals begeleid wonen.  
 
• aansluiting zoeken bij jeugd  
De pilot is vanaf 16 jaar. Dat is omdat de 
meeste problemen nog op een niveau zijn dat 
middels de inzet van intensieve zorg,  in een 
kort tijdsbestek, herstel mogelijk is . Daar is 
een samenwerken met ‘jeugd’ absoluut 
noodzakelijk voor .  
 
• versterken van empowerment en netwerk. 
Wat we doen middels de methodiek ‘JIM’ . 
Deze zal worden ingezet bij iedere time-out 
cliënt. 

 
De pilot  ‘time-out’ is al een initiatief van de 
Elandsstraat Er is vervolgens erg veel 
‘lobbywerk’ gedaan om ook andere 
ketenpartners enthousiast te krijgen en ze de 
voordelen te laten inzien voor de cliënt en 
organisatie ( initiatiefvoorstel, taakstelling)  De 
Elandsstraat is immers te klein om iets geheel 
zelfstandig te dragen en dus zal het altijd actief 
opzoek moeten gaan naar de samenwerking 
met ketenpartners.  
 
knelpunten 
Grotere partijen komen, helaas, vaak pas in 
beweging als het echt moet. En dat is dan 
vooral vaak als er minder geld dreigt binnen te 
komen. een kleine partij als de Elandsstraat 
moet vaker en sneller flexibel en kritisch kijken 
naar producten en dienstverlening. De urgentie 
om te praten over een andere manier 
samenwerking of een andere methodiek is dus 
verschillend. Dat werkt vertragend en is soms 
frustrerend voor de Elandsstraat.  
De teamleider/SPV is destijds in positie 
gebracht om de directeur te ontlasten ten 
aanzien van het inhoudelijke beleid. Met het 
wegvallen van deze functie dreigde de ‘bal’ 
weer geheel bij de directeur te komen liggen. 
Door de posities te veranderen en het team 
intensief te trainen is dit uiteindelijk voor een 
groot deel opgelost. Dit maakt de organisatie 
minder afhankelijk van één persoon.  
 
Resultaten van de pilot 
De pilot ‘time-out’ lag zo goed als stil maar 
kreeg in de laatste paar maanden van het jaar 
een nieuwe ‘boost’ dankzij de 8 aanmeldingen 
vanuit Spirit.  

De cliënten zijn allen weer terug geplaatst in 
hun netwerk dan wel naar hun leefgroep.  
  
Door te schuiven met posities en personeel te 
trainen lukt het de Elandsstraat om met minder 
geld alsnog ons product , 24 uurzorg, te 
leveren met behoudt van kwaliteit en 
resultaten.  
 
De Elandsstraat wordt nu meer dan ooit 
ingezet vanwege haar aanbod de 24 uurzorg 
en veel minder dan voorheen, vanwege het 
bed. M et andere woorden er krijgen nog maar 
zelden cliënten een verwijzing bij wie er geen 
indicatie is voor intensieve begeleiding. 

 
Succes vieren en vooruit kijken  
 
Een casus van een jongere uit 2016: 
Februari vorig jaar kreeg de Elandsstraat, 
vanuit de GGZ een cliënt aangemeld. Het was 
een autistische jongen.  
Vanwege zijn licht ontvlambare en antisociale 
gedrag totaal groepsongeschikt, aldus zijn 
behandelaar. Het besluit van de 
plaatsingstafel was dan ook  ‘housing  first’ en 
Elandsstraat als overbrugging. Dit laatste 
omdat de wachttijd voor housing first bijna 
twee jaar bedraagt en niemand anders deze 
jongen wilde hebben.  Ondanks dat ook bij de 
Elandsstraat groepsgericht werken het 
uitgangspunt is, hebben we deze jongen toch 
opgenomen. De Elandsstraat wijst nu eenmaal 
nooit van papier af.  De ervaring leert dat 
diagnostiek en bevindingen van verwijzers/ 
behandelaren vaak in een ander licht komen te 
staan zodra cliënt verandert van omgeving en 
in een structuur komt. Meestal blijkt het dan 
allemaal vaak een stuk milder uit te vallen is de 
ervaring bij de Elandsstraat 
Zo ook bij deze cliënt, die uiteindelijk meer dan 
een jaar bij de Elandsstraat heeft gezeten 
eerdat hij over kon naar ‘housing-first’.  
 
Het succes  
De Elandsstraat is trots op deze casus omdat , 
hoewel behandelaar het niet voor mogelijk 
achtte, cliënt heeft laten zien dat hij meer in 
zijn ‘mars’ heeft dan tot nu toe werd gedacht. 
Een jaar lang op een afdeling met 19 andere 
kwetsbare jongeren leven, vraagt heel veel 
aanpassing en dat is hem gelukt. Het is een 
succes van hemzelf maar ook van de 
Elandsstraat dat hij, dankzij de intensieve zorg, 
zich zo veilig en vertrouwd bij de Elandsstraat 
voelde dat hij zich verder heeft kunnen 
ontwikkelen.  
 



Wat kan beter?  
Helaas ging niet alles goed in deze casus. De 
GGZ lijkt bijna niet betrokken zodra er een bed 
is gevonden. De behandelaar geeft pas na 
druk van de GGD weer thuis.  Er is geen 
‘samen’ optrekken in de casus.  
 
De cliënt werd na één intake gesprek voor 
housing first, waarin hij zich niet goed 
presenteerde, afgewezen terwijl deze route al 
was afgesproken op de plaatsingstafel. De 
cliënt zat inmiddels al een jaar bij de 
Elandsstraat en de ervaringen van de 
Elandsstraat met deze cliënt werden niet 
meegenomen. Uiteindelijk kon de cliënt, na 
contact op directieniveau, uiteindelijk alsnog 
geplaatst worden.  
.  
leerpunten voor 2017 
 
In 2017 moet de nadruk liggen op verbetering 
van de samenwerking binnen de keten. Iedere 
ketenpartner levert namelijk slechts een deel 
van het antwoord op de zorgvraag van de 
cliënt. Hier ligt vooral een taak voor het 
‘bestuurlijk overleg zwerfjongeren’. Dit door 
met een heldere en logische onderlinge 
verdeling ten aanzien van het hoofd- en 
onderaannemerschap te komen om zo 
vervolgens gezamenlijk het inkoopproces in te 
kunnen gaan.  
  
leren van klanttevredenheid 
De Elandsstraat doet sinds juni 2015 bij iedere 
vertrekkende cliënt een 
klanttevredenheidsonderzoek.  
Cliënten geven de Elandsstraat gemiddeld een 
zeven als cijfer. In bijna alle gevallen zeggen 
ze de regels en onze bemoeienis streng en 
dus lastig te vinden om vervolgens later aan te 
geven dat dit ze nu juist wel heeft geholpen om 
een stap voorruit te maken.  
De hygiëne word door cliënten gezien als 
probleem. Zo vinden ze de douches en de wc’s 
vaak vies wat m.n. te wijten is aan het 
verouderde ( versleten) sanitair  De 
Elandsstraat neemt de klachten serieus door 
de sanitaire voorzieningen in 2018 grondig te 
gaan renoveren.  
 
Ontwikkelingen voor 2017 die 
betrekking hebben op de 
ketenaanpak.  
 
De extra 1,8 fte die vanuit Spirit voor een jaar 
aan de pilot ‘time-out’ zijn gekoppeld moet de 
nodige instroom gaan genereren. De 
Elandsstraat verwacht dat het dan moet lukken 

om de methodiek bij meer hulpverleners op het 
netvlies te krijgen waardoor we als keten 
daadwerkelijk uitvoer kunnen gaan geven aan 
het stuk ‘preventie’.  
 
Daarnaast is de hoop dat met de invoering van 
de methodiek ‘JIM’ er, door empowerment en 
netwerk nog een extra onderdeel wordt 
toegevoegd.  .  
 
Met het wegvallen van het MTT wordt de 
Elandsstraat in 2017 door de GGD weer 
gebruikt als observatieplek  ( inzet op zorgen 
en niet alleen het bed!) en is de Elandsstraat 
weer zelf regiehouder. Hoewel op papier vaak 
anders,  blijkt het in de praktijk toch keer op 
keer beter te werken indien de organisatie 
waar de cliënt zich begeeft, zelf de 
regiehouder is.  
 
De kansen  
De grootste kans is dat als de time out 
aanmeldingen daadwerkelijk gaan toenemen 
de keten meer richting ‘voordeur’ gaat en de 
integratie met de ‘jeugdketen’ een steeds 
logischere stap kan gaan worden.  
Daarnaast kan de Elandsstraat met haar 
aanbod wordt ingezet als onderdeel van de 
aanpak voor de individuele zorgvraag van de 
cliënt. Niet alleen aan de voorkant maar juist 
ook aan de achterkant.  
 
De risico’s  
Omdat de 1,8 fte onder Spirit vallen en alle 
teams bij Spirit zelfsturend zijn ziet de 
Elandsstraat hier een risico.  
De betreffende medewerkers moeten, zonder 
directe leidinggevende,  de functie zelf vorm 
gaan geven. Is niet onmogelijk, maar de 
praktijk laat wel vaak zien dat dit erg veel tijd 
kost. Tijd die er niet echt is. De kans is dus 
aanwezig dat de betreffende medewerkers 
meer tijd kwijt zijn met de zoektocht naar hoe 
ze hun functie nu moeten vormgeven dan met 
productie draaien.  
 
Ook is het belangrijk dat de GGD een actieve 
rol gaat spelen bij cliënten na een 
observatieperiode blijkt dat hij geen recht heeft 
op een maatschappelijk opvangplek, het is 
lastig om deze cliënten eruit te zetten. Dat was 
ten tijde van het ‘instroomhuis’en het risisco is 
dat het nu weer gaat gebeuren.  
 
En tot slot voorziet de Elandsstraat een risico 
dat het toekomstige vooral veel bureaucratie 
veroorzaakt maar niets tot weinig doet ten 
aanzien van een verbetering van het 



zorgaanbod. 
 

Financiën 
De financiële kaders zijn krap en het 
zorgproduct van de Elandsstraat is erg 
arbeidsintensief. Twee langdurig zieken 
maakte dat we tijdelijk extra personeel moest 
worden aangenomen om alsnog de roosters 
rond te krijgen. Dat heeft ervoor gezorgd dat 
onze uitgaven uiteindelijk hoger zijn uitgevallen 
dan aanvankelijk was begroot.  
 
Facturatieproces 
 De facturen werden in 2016 niet altijd op tijd 
betaald door de gemeente. Dat gaf de 
Elandsstraat regelmatig de nodige zenuwen.  
Vanwege de wijze van factureren moet de 
Elandsstraat nu eerst zelf voorfinancieren. 
Omdat de reserves beperkt zijn komt de 
Elandsstraat al snel in de problemen zodra de 
gemeente een maand achter loopt met de 
betaling. Gelukkig was er voldoende begrip 
vanuit de gemeente hiervoor en heeft onze 
contactpersoon bij de gemeente alles op alles 
gezet om alsnog op tijd uit te betalen.  


