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1. Management samenvatting activiteiten 2019 

De werkzaamheden van de daklozenvakbond richten zich op verstrekken van briefadressen, 
de uitgifte van post tijdens het inloopspreekuur, onafhankelijke cliëntondersteuning, 
veldwerk en collectieve belangenvertegenwoordiging. 

 

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. Ons doelgroep zijn 

dakloze met een uitkering vanuit UWV, met werk, of boven de 65. Deze groep kan niet naar 

WPI. In 2019 waren bij ons 320 mensen tijdelijk ingeschreven. 

Inloopspreekuur 

Sinds 1 mei 2019 hebben wij vijf dagdelen spreekuur, namelijk maandags en donderdags 

09.00 tot 12.30 en van 13.00 tot 16.00 uur en woensdags speciaal voor werkende mensen 

tussen 15.00 en 18.00 uur. Tijdens de opening kunnen mensen terecht om hun post af te 

halen, of voor ondersteuning en in de ochtenden doen wij nieuwe intakes voor briefadres. 

Onafhankelijke cliëntenondersteuning 

Onze onafhankelijke cliëntenondersteuning heeft in 2019 een zware klap gekregen, toen 

onze coördinator onverwacht vertrok. Met haar vertrek nam ze ook alle cijfers mee, 

waardoor we dit jaar geen volledig inzicht hebben in hoeveel cliënten zijn ondersteund. Na 

de verhuizing zijn door het achtergebleven team 23 unieke cliënten ondersteund. Na de 

zomer hebben we een nieuwe coördinator aangenomen, deze heeft op onze locatie in 2019 

48 unieke cliënten ondersteund. Ons secretariaat heeft sinds oktober via de cliëntentelefoon 

65 unieke cliënten ondersteunt. Cliënten met een complex vraag of waar veel computerwerk 

nodig was, als belastingaangifte zijn vanuit het kantoor Lou Jansenplein individueel 4 

personen geholpen. Zo hebben we in 2019 toch inzichtelijk een flinke groep mensen, 

minimaal 130 ondersteunt.  

Secretariaat 

Midden oktober is ons secretariaat in bedrijf gegaan, deze beheert het cliëntentelefoon en 

de afspraken voor nieuwe intakes voor het briefadres. Ook geeft het secretariaat telefonisch 

wegwijs in de sociaal kaart van Amsterdam. Zo konden wij 65 unieke cliënten ondersteunen. 

Veldwerk 

De Daklozenvakbond is actief bezig met buitenslapers. Dat kunnen zijn enkel mensen in 

tentjes, verstopt in een natuurgebied of de stadsnomaden (ook groep eco-nomaden en ADM 

terrein). De groep stadsnomaden (in 2015 nog in Zuidoost) zen de Eco-nomaden The green 

Tribe (Stadsdeel Oost) zijn een keer maandelijks bezoekt. De groep van het ADM-gebied 



 

 

i.v.m. rechtszaak en dreigend opruiming vaker. Ook vier unieke tentjesbewoners in Nieuw 

West en Westpoort regelmatig bezoekt.  

Collectieve belangen behartiging 

In 2015 had zich de DDV  heel veelzijdig ingezet in de belangenbehartiging. Regelmatige  

overleggen met gemeentelijke RVE’S , in spraak in raadscommissies AZ, WE en ZS , en twee 

cliëntenbijeenkomsten met wethouder Kukenheim leverden successen en verbeteringen op.  

 

2. Inleiding 

De Daklozenvakbond bestaat op 25 augustus 2020 10  jaar. Wij zijn opgericht op de 25e 

augustus 2010. 2019 bleek het jaar van de veranderingen. 

Flinke groei van cliënten 

In 2019 zijn wij van 220 naar boven de 320 cliënten gegroeid. De toename aan cliënten zien 

we al jaren zich doorzetten. Voor 2020 voorzien we een gelijke groei. 

Een nieuwe locatie 

Dankzij de bemiddeling van ons beschermheer Pastor Joop Stam konden wij vanaf 1 januari 

2012 de locatie bij de protestants Diaconie aan de Nieuwe Herengracht gebruiken. We zijn 

de Diakonie dankbaar voor deze mogelijkheid. In de Corverkelder hielden we twee keer per 

week inloopspreekuur, voor de uitgifte van de post, en hulp en ondersteuning aan onze 

cliënten.  

Omdat het aantal cliënten sterk groeit is deze locatie al sinds twee jaar te klein. Enerzijds 

konden we slechts twee dagdelen open zijn. Anderzijds was het minder geschikt om 

persoonlijke gesprekken te voeren.  

Gelukkig heeft ons bestuur zich hard gemaakt en een nieuw locatie gevonden. Per 1 mei zijn 

wij op de nieuwe locatie begonnen. In het buurthuis ‘De Witte boei’ aan de Kleine 

Wittenburgerstraat 201 1018 LT vonden we een mooi eigen kantoor/spreekkamer en een 

ontvangstruimte. Zo kunnen wij bij intake/ondersteuningsgesprekken de privacy van de 

cliënten waarborgen. Is onze administratie veilig opslagen. Voor ons cliënten is de locatie 

prima met de OV te bereiken, vanaf de bus halte is 2 minuten lopen en vanuit de metro  10 

minuten.  

 

3. Ons team 

Ons team bestaat uit twee vaste krachten, die 12 en 16 uur per week betaald worden en een 

grote vaak wisselende groep van vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. 



 

 

Een nieuw team 

We kregen niet alleen een nieuwe locatie, maar ook een nieuw team in 2019. Door het 

onaangekondigde vertrek van de coördinator. Zijn we aan de slag gegaan om ons team weer 

op te bouwen. Immers na haar vertrek lag cliëntenondersteuning behalve een paar 

spoedgevallen eruit. Wat wel bleef doorgaan, was de collectief belangenbehartiging en 

ondersteuning buiten de deur. Achter de coulissen zochten wij intensief nieuwe 

krachten…en dat is gelukt. 

Vanaf oktober zijn wij weer voltallig met als nieuwe taak een klein secretariaat, dat de 

afspraken maakt en telefonisch inlichtingen geeft over de sociaal kaart van Amsterdam.  

Ons team in 2019 omvatte de volgende personen: 

Uitvoering  

• Patric Hartwig, directeur DDV briefadres, intake, handhaving; 

• Luna, Patric’s tweede helft met 4 poten; 

• Andrea Hahn, coördinator cliëntenondersteuning deel van 2019; 

• Theo van Ghesel Grothe coördinator cliëntenondersteuning en vertegenwoordiger 
DDV Straatalliantie (vanaf september 2019). 

 

Vrijwilligers in 2019 

• Volker Vogelsang; 

• Mathilde Piket; 

• Terry Timmers; 

• Els Poel-van Turenhout; 

• Wilfried Deijs  (vrijwilliger briefadres), hoofd postuitgifte/ingang; 

• Kefas van Wordragen; 

• Simona de Graaf  (secretariaat), cliëntentelefoon planning afspraken nieuwe intakes, 
telefoons cliëntenondersteuning. 

 

 Beveiliging door Implacement  

• Ron Scholtemeyer; 

• Hennie van der Berg; 

• Leon van Assen; 

• Gerben de Jong. 
 

Bestuur 

• Carolien de Jong, voorzitter; 

• Max Huber,  secretaris; 

• Rien Boterman penningmeester.  



 

 

 

 

4. Briefadres 

Na een intake kan de doelgroep maximaal 3 maanden een briefadres krijgen. Tijdens ons 

inloopspreekuur doen wij de uitgifte van de post voor mensen met een briefadres.  

In opdracht van de gemeente Amsterdam, Basisinformatie  geeft de Daklozenvakbond 

briefadressen met inschrijving in de BRP uit onder bepaalden voorwaarden. De 

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

nachtopvang) en geen aanrecht op uitkering vanuit het WPI bijzonder doelgroepen.  

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

Meestal begint het dan pas. Schulden, die op de cliënt afkomen, open boetes, etc. Wat wij 

standaard doen is ervoor zorgen dat elke cliënt, als dat nog niet is gebeurd, zich inschrijft in 

Woningnet en een zorgverzekering afsluit en gelijk zorgtoeslag aanvraagt. Dat hoort bij de 

standard-procedure van een inschrijving op ons adres. Dat is het begin van de 

ondersteuning. Bovengenoemd handelingen worden uitgevoerd door ons afdeling briefadres 

voor verdere ondersteuning worden cliënten doorverwezen na ons afdeling 

cliëntenondersteuning, die onafhankelijk van de briefadres opereert.  

In het heel jaar 2019 hadden wij 320 unieke cliënten ingeschreven op ons adres, dat is een 

groei van meer dan 110 mensen sinds 2018 en het bestand blijft groeien. Bij het schrijven 

van dit verslag in de maart 2020 hebben we 360 cliënten. 

 

5. Onafhankelijk cliëntenondersteuning 

Onze onafhankelijke cliëntenondersteuning is onafhankelijk en laagdrempelig toegankelijk. 

Wat wij binnen de DDV belangrijk vinden. 

Cliëntenondersteuning en maatschappelijk werk laat zich bij ons niet zo goed scheiden. Wij 

helpen een cliënt zover wij kunnen. De meeste mensen die bij ons komen zijn voor al van het 

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

doorsturen. 

2019 was een moeilijk jaar door het onverwachte vertrek van ons coördinator en vrijwilliger 

(haar partner). Beiden zijn van de een op de ander dag niet meer op het werk verschenen en 

hebben de laptop en aantekeningen en registraties meegenomen. Daardoor lag de 

cliëntenondersteuning vanaf april t/m september plat en hebben we geen inzicht in de 

ondersteunde cliënten tot en met april. 



 

 

Na de verhuizing zijn door het achtergebleven team 23 unieke cliënten ondersteund. Na de 

zomer hebben we een nieuwe coördinator aangenomen, deze heeft op onze locatie in 2019 

48 unieke cliënten ondersteund. Ons secretariaat heeft sinds de opstart in oktober via de 

cliëntentelefoon 65 unieke cliënten ondersteunt.  

Cliënten met een complex vraag of waar veel computerwerk nodig was, als belastingaangifte 

zijn vanuit het kantoor Lou Jansenplein individueel geholpen. Zo hebben we in 2019 toch 

inzichtelijk een flinke groep mensen, minimaal 130 ondersteunt. 

Per 16 oktober is ons secretariaat in bedrijf gegaan, deze beheert het cliëntentelefoon en de 

afspraken voor nieuwe intakes briefadres  Ook geeft het secretariaat telefoons wegwijs in de 

sociaal kaart van Amsterdam, zo konden wij op deze wijze vanaf 16 oktober tot jaareinde 65 

unieke cliënten ondersteunen.  

Enkele voorbeelden 

Wij konden niet, zoals gepland vrijwilligers plaatsen bij WPI aan de Jan van Galenstraat, 

omdat WPI de medewerking hieraan heeft geweigerd. Daarom hebben wij om en om twee 

vrijwilligers ingezet om met cliënten mee te gaan naar de balie van de Jan van Galenstraat. 

Dat bleek succesvol. Ook hebben wij cliënten bij de bezwaarprocedure afwijzing 

WIA/WAJONG door het UWV begeleid, zes keer met succes. Verder ondersteunden we bij 

aanvragen duurzaam verblijf. Gaven morele steun bij rechtszittingen aan de Parnassusweg. 

Cliënten met een complex vraag of waar veel computerwerk voor nodig was, zoals een 

belastingaangifte zijn vanuit het kantoor Lou Jansenplein individueel geholpen.  

Cijfers cliëntenondersteuning 

• Onafhankelijke cliënten ondersteuning op onze locatie Q2-Q3  23   

• Onafhankelijke cliënten ondersteuning op onze locatie Q4 2019          48   

• Individuele begeleiding vanuit veldwerk     04 

• Telefonische ondersteuning      65 

Als we daar de inzet in het eerste kwartaal bij zouden kunnen optellen gaan we vermoedelijk 

rond de 160 uitkomen. Circa de helft van de mensen met een briefadres, dat komt overeen 

met de ervaring in eerdere jaren. 

 

6. De Straatalliantie 

De straatalliantie is een samenwerkingsovereenkomst tussen de Daklozenvakbond, 

BADT/Bureau straatjurist en de Belangenvereniging Druggebruikers MDHG. 

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

doelgroep beter te ondersteunen. Ter onderstreping van onze wens heeft de gemeente 



 

 

Amsterdam middels een motie van Femke Roosma om meer cliëntondersteuning door de 

Straatalliantie te realiseren in 2018 en 2019 extra ondersteunt.  

Halverwege 2019 is het tijd om een vervolgstap te zetten om de samenwerking nader te 

verdiepen en onze lessen beschikbaar te stellen voor vergelijkbare organisaties in 

Nederland. Dit met ultiem doel om de belangen van de Daklozen verder te ondersteunen. 

Tijdens de conferentie Ending Homelessness is de Straatalliantie formeel gesloten. 

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. 

 

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 veldwerk richt zich op individuen en op groepen. 

Stadsnomaden 

Al sinds 2013 werken wij nauw samen met het Havenbedrijf, OOV en de stadsdelen met de 

begeleiding van de groep Stadsnomaden van het Wethouder van Essenweg destijds, die nu 

in het roulatie-model zitten. 2019 was verhuisjaar voor de nomaden van hun locatie aan de 

Weststrandweg naar de Noordzeeweg, deze verhuizing hebben wij begeleid. 

Groep ex-landje 

De groep het Ex-landje verbleven in 2019 in Stadsdeel West. Wij hebben deze groep acht 

keer bezocht in 2019 voor de verhuizing na het Noordzeeweg en hebben de verhuizing 

begeleid.  

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 drugs gebruik. De groep bestaat 

uit oa. een imker en een biologisch groenteboer. Ze werken aan waterzuiveringsinstallaties 

en zijn 100% zelfvoorzienend. Ook hun vuil verwerken ze 90% biologisch. Wij begeleiden 

deze groep vanaf hun begin in 2013 tot nu. Zij verblijven momenteel in stadsdeel Nieuw 

West aan de Overschiestraat. Wij hebben er met de gemeente voor gezorgd dat deze 

mensen op hun locatie kunnen worden ingeschreven in de BRP (Basisregistratie Personen). 

ADM buiten/binnenhek Hornweg 

Deze vrijplaats is op 7 januari 2019 bestuursrechtelijk ontruimd. Deze groep buitenhekkers 

hebben wij sinds 2015 intensief begeleid. Na de ontruiming hebben we voor de zwaksten 



 

 

onderdak kunnen regelen. In de nasleep van de ontruiming zijn we 10 dagen lang dagelijks 

aanwezig geweest op locatie. Dit om de mensen naar binnen te begeleiden zodat zij zonder 

problemen de rest van hun spullen konden halen. 

Cijfers veldwerk 

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

• ADM buitenhek i.v.m. ontruiming 6  

• Stadsnomaden verhuizing van SD West na SD Nieuw West  10  

• Huisbezoeken bij 5 unieke tentjesbewoners 16  

• Huisbezoeken bij 3 unieke ex-daklozen in woning 6  

• Totaal 50 

 

8. Collectieve belangenbehartiging 

De Daklozenvakbond, doet heel veel aan collectief belangenbehartiging.  

 

Thema’s die onze aandacht kregen  

De meest belangrijke dossiers in 2019 waren: boetebeleid wegens slapen aan de openbare 

weg, beschikbaarheid en inrichting van de winteropvang, de eigen bijdrage voor de 

nachtopvang, aanvraag uitkering zonder geldig ID en recht op onafhankelijke 

cliëntenondersteuning. 

Waar zijn we actief? 

Om zoveel als mogelijk invloed op beleid uit te oefenen, spreken wij  regelmatig in in de 

raadscommissies Zorg, Werk en Economie, en Algemene Zaken. Verder nemen wij  deel aan 

het Groot MO-overleg, soms aan het proceshouders-overleg, werkgroepen, en incidenteel 

overleg ik met de bestuursdienst burgemeester, Basisinformatie WPI, VEICOS Nieuw 

West/West/Haven OJZ en de ombudsman.  

 

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 

• Basisinformatie 

• WPI  

• Samen Doen 

• Bestuurscommissies 

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

• THOR (Toezicht en Handhaving openbaar ruimte)  

• Politie (versterkt bureaus Nieuw West noord en IJdok (Water/havens) 

• GGD  

 

Maatschappelijke organisaties 

• Belangenbehartiging drugsgebruikers (MDHG) 

• Belangenbehartiging Amsterdamse dak-en thuislozen (BADT) 

• Bureau Straatjurist 

• Instroomhuis 

• Er op af 

• J.E.S (Je Eigen Stek) 

• Centram 

• HVO-Querido 

• Woon 

 

Cijfers Overleggen en inspraak raadscommissies  

• Overleggen en inspraak op Aantal  

• Groot MO overleg  4  

• Overleg Winteropvang 19/20 5  

• Overleg ombudsman 1  

• Overleg bestuursdienst burgemeester 1  

• Overleg basisinformatie 3  

• Overleg VEICOs Nieuw-West/West 6  

• Inspraak raadscommissies 6  

• Cliëntenbijeenkomst met wethouder Kukenheim 2  

• Overleg OJZ over diverse onderwerpen 5 

• Totaal 37 

 

 


