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1. Management samenvatting activiteiten 2021 

De werkzaamheden van Stichting de Daklozenvakbond richten zich op het verstrekken van 

briefadressen, de uitgifte van post tijdens het inloopspreekuur, het onafhankelijk 

ondersteunen van cliënten, outreachend veldwerk en collectieve belangenbehartiging. 

Corona 

Tijdens de Corona maatregelen zijn we extra open geweest. Op deze manier konden we de 

cliënten spreiden en zorgdragen voor minder onderling contact en de benodigde afstand. 

Ook hebben we een uitgifteluik op onze locatie aangebracht om tijdens de postuitgifte het 

contact met de kwetsbare daklozen zo laag mogelijk te houden. We hebben meer dan 

voorheen kunnen doorverwijzen naar de noodopvang. Waar veel mensen gebruik van 

hebben gemaakt. Met het beschikbaar komen van de Jansen-prik voor daklozen hebben we 

de weg er naar toe gewezen. In een aantal gevallen heeft begeleiding naar de priklocatie 

plaatsgevonden. 

Cliëntenondersteuning 

Onze cliëntenondersteuning heeft door de Corona-maatregelen ook in 2021 haar werkwijze 

aangepast. We proberen veel meer dan normaal telefonische ondersteuning te bieden en 

hebben ons spreekuur op locatie uitgevoerd. In het eerste halfjaar 2021 hebben wij 5.624 

(daarvan 430 telefonisch) cliëntencontacten gehad tijdens de openingstijden. Onze 

onafhankelijke cliëntondersteuner heeft 49 nieuwe cliënten en totaal 53 cliënten intensief 

begeleidt. Daarnaast hebben we 8 cliënten met een complexe vragen of waar veel 

computerwerk nodig was, vanuit het kantoor Lou Jansenplein geholpen. 

Dienstverlening  briefadres 

Sinds onze oprichting in 2010 geven wij met toestemming en samenwerking Basisinformatie 

briefadressen uit aan daklozen, die anders tussen wal en schip vallen. In het eerste halfjaar 

van 2021 hebben wij 160 mensen nieuw ingeschreven. Op 30 juni 2021 stonden bij ons 

totaal 470 unieke personen ingeschreven, waarvan er bij 72 een adresonderzoek is 

opgestart. Verder hebben wij 21 mensen doorverwezen na elders (HVO/eigen netwerk). We 

zijn verheugd dat de samenwerking met basisinformatie als resultaat heeft dat meer mensen 

op een goede manier op de juiste plek worden ondersteund en dat wij daardoor 

langzaamaan minder druk op de uitvoering krijgen. 

Secretariaat 

Ons secretariaat beheert de cliëntentelefoon en maakt afspraken voor nieuwe intakes voor 

het briefadres en onafhankelijke cliëntenondersteuning. Ook wijst het secretariaat 

telefonisch de weg in de sociaal kaart van Amsterdam. Ons secretariaat heeft sinds januari 

via de cliëntentelefoon 430 cliëntencontacten gehad. Zo konden wij naast het plannen van 

de intakes 160 unieke cliënten ondersteunen, waarvan 101 intensief. 



 

 

Onafhankelijke cliëntondersteuning 

De onafhankelijke cliëntenondersteuner werkt nauw samen met de partners in de 

Straatalliantie. Dit jaar hebben we actief deelgenomen aan de koffiekar om ook tijdens de 

Corona-maatregelen mensen goed te kunnen bereiken. 

Veldwerk 

Ons veldwerk is tijdens de Corona maatregelen intensiever door gegaan. We hebben op 

verschillende locaties samen met de partners koffie uitgegeven en mensen ter plekke 

ondersteund. De Daklozenvakbond is ook actief bezig met buitenslapers. Dat kunnen zijn 

mensen in tentjes verstopt in een natuurgebied of de stadsnomaden. We hebben in de 

eerste helft van 2021, naast de inzet van de koffiekar 27 veldacties gehad. 

Collectieve belangen behartiging 

In 2021 hebben we ons veelzijdig ingezet voor de belangenbehartiging. Denk aan de 

landelijke actiedag Hotel Buitenlucht, regelmatige  overleggen met de gemeente afdeling 

OJZ, Basisinformatie en WPI. Inspraak in raadscommissies AZ, WE en ZJS en meerdere 

cliëntenbijeenkomsten met wethouder Kukenheim leverden successen en verbeteringen op.  

Zo hebben we in de eerste helft van 2021 ondanks Corona-maatregelen een flinke groep 

mensen kunnen ondersteunen. Ook heeft onze samenwerking op alle vlakken een flinke 

boost gekregen. We kijken terug op een intensief half jaar. 

 

2. Ontwikkelingen 

De Daklozenvakbond bestond op 25 augustus 2020, 10  jaar, dat hebben we door Corona in 

kleine kring gevierd. Op 22 februari 2021 zijn we op verzoek van de leden omgevormd naar 

een Stichting. In 2021 willen we de vernieuwing, die we hebben doorgevoerd in de 

werkprocessen en de samenwerkingen ook in onze administratie verder vorm geven en 

stappen we van bank over naar de Triodosbank. 

Werkprocessen aangepast vanwege groei van cliënten 

In de laatste jaren is onze dienstverlening per jaar ongeveer verdubbeld1, dat heeft een 

enorm effect op onze uitvoering. Onder andere dat de tijd die we beschikbaar hebben per 

cliënt enorm afneemt om allen te kunnen ondersteunen. De toename aan cliënten zien we, 

tot onze zorg, al jaren zich steeds verder ontwikkelen. Al in 2019 hebben we hierover fors 

aan de bel getrokken bij de gemeente Amsterdam. Ook hebben we intern maatregelen 

genomen om de grote stroom aan mensen met ondersteuningsvragen aan te kunnen. 

 
1 In de eerste helft van 2020 zijn wij van 320 naar boven de 448 cliënten gegroeid. In 2021 zien we de groei 
doorzetten naar 470 klanten. 



 

 

Omdat het aantal cliënten al jaren elk jaar toeneemt hebben we de werkzaamheden 

doorgelicht en zijn we in 2020 tot een andere indeling gekomen. Zo is er een klein 

secretariaat ingericht, dat de afspraken maakt en telefonisch inlichtingen geeft over de 

sociaal kaart van Amsterdam. Ook hebben we twee vaste krachten die de werkzaamheden 

van alle betrokkenen in deeltijd coördineren, een voor de briefadressen de ander voor de 

onafhankelijke cliëntenondersteuning. De collectieve belangenbehartiging wordt 

gezamenlijk uitgevoerd.  

Nadat we in 2020 ons werk anders hebben ingedeeld zijn we in 2021 met de gemeentelijke 

organisaties actief aan de slag gegaan om een efficiëntie-slag in de afstemming van de 

onderlinge werkzaamheden te realiseren. Zo lopen twee ambtenaren van Basis Informatie in 

het tweede en derde kwartaal van 2021 met ons mee om het werkproces te ervaren en te 

ondersteunen in de verbetering ervan.  

We zijn in de basis ingericht voor 150 tot 200 cliënten en lopen nu al jaren op onze tenen. 

Door nu samen met Basis Informatie op te trekken hopen we deze groei te verminderen. 

Mocht dit niet lukken dan zullen we de organisatie moeten uitbreiden. 

 

3. Ons team 

Ons team bestaat uit twee vaste krachten, die beide 16 uur per week betaald worden en een 

wisselende groep van vrijwilligers en ervaringswerkers en deskundigen. Ook hebben we een 

actief bestuur dan ons met raad en daad bijstaat. 

Het team heeft in de eerste helft van 2020 intensief gewerkt totdat de lockdown door 

Corona zijn intrede deed, daarna hebben we een andere werkwijze ontwikkelt om de 

klanten goed te woord te staan, deze werkwijze kunnen we nu ‘eindelijk’ in het 2e kwartaal 

van 2021 weer afbouwen. Dat verheugd ons, omdat het ook belangrijk is dat de dakloze 

cliënten een goed aanspreekpunt hebben en echt contact.  

Ons team in 2021 omvatte de volgende personen: 

Uitvoering 

Patric en Quinta zijn het hart van de Stichting. Zij zorgen voor de coördinatie van de 

werkzaamheden en dragen zorg voor de samenwerking met andere organisaties, de 

collectieve belangenbehartiging en niet te vergeten de samenwerking met de vrijwilligers. 

• Patric Hartwig en Luna (Patric’s wederhelft met 4 poten), directeur DDV , intake, 

handhaving 

• Quinta Betz, onafhankelijk cliëntenondersteuner en vertegenwoordiger 

Straatalliantie 

 



 

 

Vrijwilligers 

Zonder onze vrijwilligers kunnen we ons werk niet doen. Naast een groep van mensen die af 

en toe ons bijstaan hebben we een vaste groep van mensen die zich hard maken voor de 

doelgroep. Zij staan als het nodig is dag en nacht voor ons klaar. 

• Femmy Schuitema (secretariaat), cliëntentelefoon 

• Sonja de Leth  (hoofd vrijwilliger briefadres), postuitgifte/ingang 

• Marjan Noortheim (postuitgifte) 

• Sevda Aydin (postuitgifte en ontvangst) 

• Willem de Jong (ontvangst en maatje) 

• Marcel Oudshoorn  (invaller diversen) 

 

 Beveiligingsteam van Implacement 

Na een pittig incident tussen een cliënt met een collega zijn we in zee gegaan met 

Implacement om bij onze inloopspreekuren de beveiliging te regelen. Wij zijn zeer tevreden 

met hun inzet, omdat zij naast het bieden van veiligheid ook de vertrouwde gezichten zijn 

voor ons en onze cliënten en goed contact leggen met de cliënten. Zij zijn een fijne 

aanvulling op ons team. 

• Ron Scholtemeijer 

• Hennie van den Berg 

• Steve Reijs 

• Gerben de Jong 

• Leon van Assem  

• Roy het Hoff 

• Jeffrey Caupain 

 

Bestuur 

Omdat we zo klein zijn hebben we een actief bestuur dat ons met raad en daad bijstaat en 

ook een hand toesteekt in de uitvoeringspraktijk. Dat is ook nodig omdat we alle zeilen 

moeten bijzetten om alle taken uit te kunnen voeren. 

• Carolien de Jong, voorzitter 

• Max Huber, secretaris 

• Alex te Paske, vrijwilligers en personeelsbeleid 

• Marcel Oudshoorn, ervaringsdeskundige 

 



 

 

4. Briefadres 

Het verkrijgen van een tijdelijk adres is het begin om het leven als dakloze weer op de rails te 

kunnen krijgen. Meestal begint het dan pas. Schulden, die op de cliënt afkomen, 

openstaande boetes, etc. In opdracht van de gemeente Amsterdam, Basisinformatie heeft 

de Daklozenvakbond -sinds onze oprichting in 2010- de mogelijkheid tot de uitgifte van 

briefadressen met inschrijving in de BRP. Deze opdracht maakt het mogelijk met de cliënten 

een goede eerste stap voorwaarts te maken. 

Onderdeel van onze aanpak is ervoor zorgen dat elke cliënt zich inschrijft in Woningnet, een 

zorgverzekering afsluit en zorgtoeslag aanvraagt. Daarmee begint de ondersteuning. 

Bovengenoemd handelingen worden uitgevoerd door collega’s van briefadres voor verdere 

ondersteuning worden cliënten doorgeleid naar onze cliëntenondersteuning, die 

onafhankelijk van de briefadres opereert. 

Openingstijden en post ophalen 

Wij bieden vijf dagdelen per week de mogelijkheid om post op te halen. Op maandag en 

donderdag van 09.00 tot 12.30 en van 13.00 tot 16.00 uur en op woensdagen speciaal voor 

werkende mensen tussen 15.00 en 18.00 uur. Tijdens de openingsuren kunnen mensen 

naast het afhalen van hun post ook terecht voor onafhankelijke cliënten ondersteuning. In 

de ochtenden doen wij nieuwe intakes voor briefadres. 

Doelgroep briefadres 

Het betreft voornamelijk daklozen, die anders tussen wal en schip vallen. Ons doelgroep 

omvat daklozen met een uitkering vanuit UWV, met werk, of boven de 65, deze groep kan 

niet bij WPI terecht.  

Voorwaarden briefadres 

De belangrijkste eisen zijn binding met Amsterdam, feitelijk dakloos (buiten slapen of in de 

nachtopvang) en geen recht op een uitkering vanuit WPI bijzonder doelgroepen. Een 

briefadres wordt voor drie maanden uitgegeven en kan alleen in overleg worden verlengd. 

Ontwikkelingen 

Door de toenemende aantallen daklozen in Amsterdam trekken we al jaren aan de bel om 

het beleid te veranderen. Hierdoor is er een enorme druk op onze uitvoering gekomen, die 

veel stress oplevert. Wij hebben als Stichting veel minder personeel (1 FTE versus 12 

medewerkers elders) beschikbaar dan de collega organisatie, die evenveel cliënten bedient. 

Ook in het werkproces zijn efficiëntie slagen te maken. Daarnaast is er veel efficiëntie te 

behalen in de financiering door de gemeente, die nu bij drie gemeentelijke diensten is 

belegd. Ook de wisselende accounthouders kosten ons relatief veel tijd. Alleen al in het 

afgelopen jaar hebben we te maken gehad met vier wisselende accounthouders. 

 



 

 

We zijn verheugd dat Basisinformatie en OJZ onze signalen serieus nemen en de uitvoering 

en de financiering van de Briefadressen stedelijk onder de loep hebben genomen. We 

hebben hierover regelmatig afgestemd. Sinds juni 2021 loopt er een gezamenlijke pilot, 

waarbij de ambtenaren van Basisinformatie met ons meelopen bij de intake- en 

herkeuringsgesprekken. We verwachten als resultaat van de pilot een verbeterd werkproces 

dat stedelijk ingevoerd kan worden. 

Cijfers briefadres    

In het eerste halfjaar 2021 hebben wij 160 mensen nieuw ingeschreven. Per 30 juni 2021 

waren bij ons totaal 470 mensen ingeschreven, waarvan er bij 72 een adresonderzoek is 

opgestart. In het de eerste helft van 2021 zijn er totaal 470 cliënten, dat is een daling van 34 

mensen ten opzichte van de eindstand van 504 van 2020. We zijn verheugd dat we door de 

pilot meer mensen op de juiste plek hebben kunnen krijgen en dat ons bestand afneemt. 

  

 

Totaal unieke cliënten        470 

 Post ophalen 4.684 

  Intakegesprekken   181 

  Inschrijfformulier ophalen        132 

  Niet gekomen bij intake 77 

  Overige bijzonderheden 99 

 Herkeuringsgesprekken 9 

 Niet gekomen bij herkeuring 6 

  Agressie incidenten 6 

  Gerechtsdeurwaarders 2 

  Pandontzegging 0  

 Uitgegeven machtiging  1 

  Totaal aantal bezoekers 5.467 
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5. Onafhankelijk cliëntenondersteuning 

Onze ondersteuning van cliënten is onafhankelijk en laagdrempelig toegankelijk. Wat wij 

binnen de DDV belangrijk vinden. 

Cliëntenondersteuning en maatschappelijk werk valt bij ons samen. Wij helpen een cliënt 

zover wij kunnen. De meeste mensen die bij ons komen zijn voor ons vaak al van het kastje 

naar de muur en teruggestuurd. Wij willen ze als het mogelijk is niet nog een keer 

doorsturen.  

We werken al jaren nauw samen met de partners in de Straatalliantie, zie verderop. 

Cijfers cliëntenondersteuning 

• Onafhankelijke cliënten ondersteuning op onze locatie Q1-Q2    80   

o Nieuwe unieke klanten       49 

o Doorlopende klantcontacten        4 

o Kortdurende contacten       27 

• Individuele begeleiding vanuit veldwerk       40 

• Cliëntencontacten telefonische ondersteuning    430  

o Telefonische intensieve ondersteuning   101 

Geleverde ondersteuning 

Per thema is de geleverde ondersteuning uitgewerkt in aantallen handelingen. 
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6. De Straatalliantie 

De straatalliantie is een samenwerkingsovereenkomst tussen de Daklozenvakbond, 

BADT/Bureau straatjurist en de Belangenvereniging Druggebruikers MDHG. 

Het hoofddoel van De Straatalliantie is voldoende kwalitatief hoogwaardige en 

onafhankelijke cliëntondersteuning voor dak- en thuislozen in Amsterdam te realiseren. We 

willen dat iedereen die daar profijt van kan hebben, bekend is met cliëntondersteuning en 

hier op laagdrempelige wijze gebruik van kan maken.  

Sinds twee jaren hebben we de handen intensiever ineengeslagen met als doel om onze 

doelgroepen met afgestemde onafhankelijke cliëntenondersteuning en gezamenlijke 

collectieve belangenbehartiging beter te ondersteunen. Er is wekelijks overleg tussen de drie 

partijen onder leiding van de projectmanager, dit heeft geleidt tot afstemming en onderlinge 

verdeling van de werkzaamheden.  

We zijn nu op een punt aangekomen, waar we de samenwerking op onafhankelijke 

cliëntenondersteuning en collectieve belangenbehartiging willen omzetten naar een 

intensieve samenwerking door deze taken onder te brengen in een organisatie. Zo ontstaat 

er een heldere plek waar daklozen ondersteunt kunnen worden met onafhankelijke 

cliëntenondersteuning (Straatalliantie), waar gebruikers terecht kunnen (MDHG) en waar 

briefadressen worden vertrekt (DDV). Om daar te kunnen komen zijn er al verschillende 

stappen gezet. Onderzocht is welke juridische vorm de samenwerking goed ondersteunt. 

Gekozen is voor een Stichting. Ook is bekeken hoe de achterban goed bij de organisatie is, 

wordt en blijft betrokken. Er is een gezamenlijk registratiesysteem opgezet, ingericht en in 

gebruik genomen. Alle drie de organisaties hebben met de achterban en het bestuur 

uitgezocht welk deel van de werkzaamheden en welke bijkomende financiën opgaan in de 

nieuwe organisatie en zo verder. 

Dit proces is in samenspraak met de accounthouders van de gemeente vorm gegeven. Ook 

heeft het ministerie van VWS hiervoor een subsidie beschikbaar gesteld. In de 

beleidsplannen van de gemeente Amsterdam is een financiering voor het Daklozenkantoor 

voor 150.000 euro opgenomen, dit bedrag is echter nog wel onvoldoende om een 

volwaardige samenwerking met een Daklozenkantoor in te richten. Het bij elkaar leggen van 

de financiën en deze extra toezegging maken zelfs een mini-variant lastig. We hadden 

gehoopt dat de gemeente meer urgentie zou geven aan de al jaren toenemende 

Daklozenproblematiek, zodat we minimaal een variant met dagelijkse openingstijden 

hadden kunnen neerzetten, dat is met deze financiering niet mogelijk. Het gevaar schuilt erin 

dat als we – als is het slechts minimaal met een dag of een dagdeel per week- van start gaan 

met het daklozenkantoor we een grotere doelgroep bereiken en niet waar kunnen maken 

wat de start van een daklozenkantoor met zich meebrengt. Daarmee zouden we de 

problematiek in de uitvoering, die we al jaren ervaren alleen maar versterken. 

We onderzoeken nu wat we de doelgroep wel voor deze gelden kunnen bieden. 



 

 

 

7. veldwerk 

Naast het ontvangen van cliënten op onze locatie zoeken we hen op die de weg naar ons 

kantoor niet kunnen of weten te vinden. Ons outreachende veldwerk richt zich op individuen 

en op groepen. 

The green Tribe 

Deze groep bestaat uit 12 mensen, die zich van de groep Landje hebben afgezonderd. De 

basis van hun verband is het ecologisch actief zijn en geen drugsgebruik. De groep heeft 

bijvoorbeeld een imker en een biologisch groenteboer. Ze zijn 100% zelfvoorzienend en 

werken aan waterzuiveringsinstallaties. Ook hun vuil wordt voor 90% biologisch verwerkt. 

Wij begeleiden deze groep vanaf hun begin in 2013 tot nu. Zij verblijven momenteel in 

stadsdeel Nieuw West aan de Overschiestraat. Wij hebben er samen met de gemeente voor 

gezorgd, dat deze mensen op hun locatie kunnen worden ingeschreven in de BRP. 

Tentbezoek 

Mensen die langdurig in tenten verblijven brengen we regelmatig een bezoek, om te bezien 

welke wensen zij hebben en om hen de mogelijkheden naar een ander verblijf te vertellen.  

Ex-daklozen 

Als mensen de stap hebben gezet naar een woning is het nog niet valzelfsprekend om in die 

woning te verblijven. We signaleren als dit voor mensen lastiger is dan gemiddeld en als er 

weinig netwerk is om hun op te vangen. Zij staan bij ons in de aandacht en wij gaan dan op 

huisbezoek als we dat nodig vinden. 

Stadsnomaden 

Door dat de nomaden op dit moment nog op hun vaste plek staan, is voor ons in het eerste 

halfjaar geen werk geweest. Wij worden bij de volgende verhuizing weer ingeschakeld.  

Advies betreft het veldwerk 

Het zou in dit kader interessant zijn om te onderzoeken of mensen op een GPS-locatie 

ingeschreven kunnen worden. Daarmee zou diverse problematiek rond bewoners van 

hutjes, tentjes, bootje en campers enige bestaanszekerheid kunnen worden gegeven. Ook is 

deze groep daardoor meer en beter bereikbaar. 

Cijfers veldwerk  

• Eco-nomaden The green Tribe  Overschiestraat (SDNW)  12  

• Huisbezoeken bij 5 unieke tentjesbewoners    13  

• Huisbezoeken bij 3 unieke ex-daklozen in woning   2 

• Totaal 27 acties. 



 

 

 

8. Collectieve belangenbehartiging 

We doen als Daklozenvakbond heel veel aan collectieve belangenbehartiging. Enerzijds 

omdat de doelgroep hiertoe zelf niet in staat is, anderzijds omdat de doelgroep groeit en ook 

diverser wordt. Het is van belang om de nieuwe vraagstukken goed voor het voetlicht te 

krijgen en samen met betrokkenen te onderzoeken hoe we tot oplossingen hiervan kunnen 

komen. We werken hierbij nauw samen met betrokken ambtenaren en ook politie en justitie. 

Thema’s die onze aandacht kregen  

De meest belangrijke dossiers in 2021 waren: De Corona-maatregelen en aanpak in 

combinatie met het boetebeleid wegens slapen aan de openbare weg. Er zijn twee 

overleggen met burgemeester Femke Halsema en vertegenwoordigers van politie en THOR 

geweest. De ingebrachte situatie is serieus genomen en tot een oplossing gebracht met als 

resultaat dat de daklozen niet meer bekeurt worden. Hiertoe hebben we wel meer dan 5 

jaar een lobby gevoerd!  

 

Een ander succes is dat de directeur van de Daklozenvakbond door de burgemeester in 2021 

is aangewezen als gemeente breed contactpersoon voor politie en THOR (toezicht 

handhaving openbaar ruimte) bij problemen met buitenslapers.   

In het voorjaar stonden we, samen met de partners van de Straatalliantie, aan de basis van 

een, uiteindelijk landelijke demonstratie, Hotel Buitenlust, waarin het behoud van de 

Corona-opvang van Daklozen centraal stond. Immers per 1 juni 2020 stopte de corona 

opvang voor dakloze mensen. Ruim 200 dakloze mensen moeten daardoor andere 

oplossingen zoeken, weer buiten slapen in parken, onder een brug of tussen de struiken. Ze 

kunnen vanuit deze situatie onmogelijk bouwen aan een betere toekomst. Ondanks dat 

COVID-19 in deze tijd zichtbaar gemaakt heeft hoezeer het hebben van een eigen veilig thuis 

een fundamentele basisbehoefte is. Dat vinden we niet acceptabel: mensen horen niet 

tegen hun wil buiten te moeten slapen. Hotel Buitenlucht vond plaats op maandag 31 mei 

van 11:00 tot 12:00 uur in het Vondelpark bij de hoofdingang aan de Stadhouderskade. De 

media pakten de urgentie van het item grootscheeps op. Er waren items in ruim 20 

nieuwsrubrieken en vrijwel alle grote landelijke kranten, journaals en nieuwsitems. 

Verder is gesproken over de beschikbaarheid en inrichting van de winteropvang en Corona-

opvang. De eigen bijdrage voor de nachtopvang. Aanvraag uitkering zonder geldig ID. Het 

recht op onafhankelijke cliëntenondersteuning. De invulling van het nieuwe beleidsplan. 

Omgang met Oost-Europeanen. Nemen we deel aan het overleg over de urgentie-criteria 

met wethouder Wonen. De bespreking over de verbouwing van de Jan van Galenstraat. 

Geven input aan de routekaart en hebben werksessies met de buurteams. Ook onderzoeken 

we een daklozenpilot met de buurtteams in Amsterdam Centrum. 

http://www.dedaklozenvakbond.nl/2021/05/26/feestelijke-opening-hotel-buitenlucht/


 

 

Waar zijn we actief? 

Alhoewel we heel klein zijn spreken we regelmatig met betrokken ambtenaren om onze 

bevindingen uit de praktijk door te nemen. Dat betekent regelmatig overleg met OJZ, Basis 

Informatie en WPI. Ook spreken we de collega organisaties die onafhankelijke 

cliëntenondersteuning leveren aan de doelgroep wekelijks. De collega organisaties die  

onafhankelijke cliëntenondersteuning leveren aan aanpalende doelgroepen, zoals MEE, 

HVO- Querido en de Regenboog groep spreken we gemiddeld eens per kwartaal of op 

halfjaarlijkse basis. Verder nemen wij deel aan het Groot MO-overleg. VEICOS Nieuw 

West/West/Haven. De ombudsman en het proceshouders-overleg. Als ook werkgroepen en 

incidenteel incidentenoverleg met de bestuursdienst van de burgemeester.  

Om onze bevindingen uit te praktijk te benutten in het te ontwikkelen beleid en de 

commissies en de Gemeenteraad op te hoogte te houden van onze waarnemingen spreken 

wij regelmatig in, in de raadscommissies Zorg, Algemene Zaken en Werk en Economie. 

 

9. Samenwerking 

We doen ons werk in nauwe samenwerking met de partners van de Straatalliantie. Verder 

werken we in het netwerk van Amsterdam met vele andere organisaties samen.  

Gemeente 

• Onderwijs, Jeugd, Zorg (OJZ) 

• Openbaar Orde en Veiligheid  (OOV) 

• Bestuursdienst BM 

• Basis Informatie 

• WPI  

• Buurtteams 

Raadscommissies Zorg, Algemene Zaken en Werk en Economie 

Bestuurscommissies Centrum, West, Nieuw West 

• VEICO’s  Nieuw West, Haven, West, Oost, Noord, Zuidoost 

• THOR (Toezicht en Handhaving openbaar ruimte)  

• Politie (versterkt bureaus Nieuw West Noord, IJdock (Water/havens), Ijtunnel 

• GGD  

Maatschappelijke organisaties 

Wij hebben vanuit ons werk met vele organisaties regelmatig contact op basis van de 

specifieke cliëntvragen. Daarnaast hebben we regelmatig contact met organisaties, die 

betrokken zijn bij de belangen van de doelgroep, dit zijn: 

• Belangenbehartiging drugsgebruikers (MDHG) 

• Belangenbehartiging Amsterdamse dak- en thuislozen (BADT), Bureau Straatjurist 



 

 

• Instroomhuis 

• Eropaf 

• Buurtteams  

• Regenbooggroep 

• Woon 

Cijfers Overleg en inspraak 

• Werkoverleg Straatalliantie  2-wekelijks 

• Bestuur Straatalliantie   3-wekelijks 

• OJZ     6 

• Basis Informatie       6 

• THOR       6 

• Groot MO overleg      4 

• Bijzondere doelgroepen overleg   2 

• Overleg BM/THOR/Politie     2 

• Overleg burgemeester   2 

Totaal overleg               28  (behalve overleggen Straatalliantie) 

 


