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1. Inleiding 
 

2015 was voor CentraM een bijzonder jaar. In de vorige jaarverslagen overheerste het woord 

‘bouwen’, dat hebben we ook dit jaar volop gedaan. Alleen dit jaar met een nieuwe focus. Naast het 

verbeteren van de samenwerking in de wijk ging het vorige jaren vaak om het bouwen van 

structuren, van Sociaal wijkteam naar een ontwikkelprogramma, van drie naar twee teams. In 2015 is 

het nieuwe strategisch beleid van de stichting hieraan toegevoegd. De focus in dit beleid is vooral op 

inhoud. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van alternatieven voor cliënten die dreigen uit te vallen door 

de ingewikkelde en, voor hen, hoge eisen vanuit de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening; het 

verder investeren in de relatie met huisartsen en wijkverpleging, om samen daadwerkelijk het 

fundament te kunnen vormen van de wijkzorg; het versterken van de samenwerking met informele 

organisaties in de buurt, om eerder kwetsbare buurtbewoners op het spoor te komen en het 

organiseren van meer hulp in de wijk om zo veel mogelijk het opschalen naar duurdere vormen van 

hulp te voorkomen. De eerste resultaten van onze aanpak zijn goed zichtbaar, echter we zijn nog 

maar halverwege. Meer focus op inhoud geeft energie en prikkelt de creativiteit, dit zien we op vele 

plekken in de organisatie terug. 

 

Niet alleen is 2015 voor CentraM een bijzonder jaar in de doorontwikkeling van onze dienstverlening 

maar ook een jaar met bijzondere gebeurtenissen in het najaar die een positieve invloed hebben 

gehad op onze organisatie en medewerkers.  

 

De stroom vluchtelingen waarvan een aantal in Amsterdam is opgevangen. Onder hen een aantal 

LHBT (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender)-ers. CentraM voert al enkele jaren voor de 

gemeente de Veilige Haven uit, een voorziening die advies, informatie en ondersteuning biedt aan 

Amsterdamse bi-culturele LHBT-ers. De gemeente heeft deze zomer besloten de subsidiering van de 

Veilige Haven nog twee jaar voort te zetten. Sinds september ondersteunt de Veilige Haven een 

aantal van deze vluchtelingen. De plaatsing van enkele LHBT vluchtelingen in een aparte voorziening, 

vanwege intimidatie en mishandeling in de noodvoorzieningen, heeft tot veel media-aandacht 

geleid. 

 

Het ontvangen van de brancheprijs Succes Award 2015. Wij zijn branchewinnaar Maatschappelijke 

Dienstverlening in het kader van de Nationale Business Succes Award 2015. Deze prijs is een 

onverwachte erkenning voor het werk van CentraM. Wij zijn hier erg blij mee, het sluit goed aan bij 

de fase van ontwikkeling waarin CentraM zich bevindt.  

 

2015 was in meerdere opzichte een bijzonder jaar voor CentraM, de brancheprijs voelt als een 

stimulans om verder te gaan in het vernieuwen en verbeteren van ons werk.  

 

Else de Wit, bestuurder 
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2. Toezicht in 2015 
 

Dit jaarverslag biedt u een foto van onze maatschappelijke dienstverleningspraktijk in 2015. 

Met 49 medewerkers en 135 vrijwilligers stond CentraM klaar voor de ruim 3000 unieke mensen die 

in 2015 onze diensten nodig hadden. Het is een omvangrijk jaarverslag geworden, want ons 

activiteitenaanbod is groot, zo’n 192 verschillende diensten. De maatschappelijke werkelijkheid om 

ons heen verandert snel, dit vraagt flexibiliteit van de inzet van onze medewerkers en vrijwilligers. Er 

is sprake van een permanente, ingrijpende verandering van het werk en de werkrelaties met andere 

organisaties in het sociaal domein. Is dit jaarverslag wel een foto? Is het niet meer een film?  

 

De kern van ons werk raakt vraagstukken die van alle tijden zijn: armoede, eenzaamheid en 

onveiligheid. Onze rol is om onze cliënten te ondersteunen in het vinden van een nieuwebalans in 

hun leven zodat zij weer, grotendeels op eigen kracht, verder kunnen. Dit vraagt soms diep ingrijpen 

in hun privé situatie. Vertrouwen opbouwen (en vasthouden) van mensen die door het leven in de 

steek zijn gelaten, of zelf het leven de rug toe hebben gekeerd, is een vak apart. 

CentraM is er trots op dit vertrouwen gekregen te hebben, ook van cliënten, die traditioneel wat 

meer op afstand tot de gevestigde instituties staan zoals mensen in de GGZ en de maatschappelijke 

opvang.  

 

Resultaten in ons werk 

We zijn er trots op dat we met nieuwe methoden en technieken de uitval in de eerste fase 

schuldhulp hebben kunnen verminderen van 20% naar 8%; het aantal succesvolle afsluitingen 

schuldhulp is gestegen van 54% naar 70%. Verbeteringen die deels mogelijk waren omdat we dankzij 

een solide financiële positie en steun van Zorg en Bijstand en andere fondsen zelf konden investeren 

in innovatie en relatieontwikkeling, ook als er geen bijdrage van de subsidiegever voorhanden was. 

 

CentraM is blij met het vertrouwen van subsidiegevers om nieuwe taken uit te voeren, bijvoorbeeld 

op het terrein van informele zorg, en van sponsoren om innovatieve complexe projecten uit te 

voeren. 

 

Toezicht houden in 2015 was meer ruimte geven dan controleren. Bekend was dat de stad aan het 

begin van het jaar niet klaar was voor de 3 decentralisaties in het sociale domein. Ondanks alle 

voorbereidingen in 2014 stond de samenwerking in de wijk tussen welzijn en zorg nog in de 

kinderschoenen. Deze grote transitie in een tijd van recessie is risicovol.  

CentraM is in de afgelopen jaren bewust getransformeerd van een statische dienstverlener in een 

lerende organisatie. Pascal van den Hadelkamp heeft, met de beëindiging van zijn 7 jarig 

lidmaatschap als lid van de Raad van Toezicht, bij deze kanteling een belangrijke rol gespeeld. 

Leren, innoveren en repareren waren de kernelementen voor de Toezichthouders en het team van 

medewerkers en vrijwilligers. De waardering voor die inzet met een landelijke brancheprijs motiveert 

ons allen. 

 

Bea Irik, voorzitter Raad van Toezicht CentraM 
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3. Algemeen 

3.1 Ontwikkelingen  

Diverse in- en externe ontwikkelingen hebben effect op het aanbod en het functioneren van 

CentraM. Hieronder zijn deze in het kort weergegeven. 

 

3.1.1.  CentraM branchewinnaar Business Succes Award  
CentraM is uitgeroepen tot winnaar van de branche Maatschappelijke Dienstverlening. Het Nationale 

Business Succes Award Instituut heeft in 2015 voor het eerst onze branche bij de Succes Award 

betrokken. Om tot haar keuze te komen heeft dit instituut onderzoek gedaan in openbare bronnen, 

van alle 273 instellingen binnen de sector. Dit heeft geleid tot een ‘longlist’ van 10 genomineerde 

instellingen. Na telefonische interviews is er een beperkt aantal overgebleven. De instellingen op de 

‘shortlist’ zijn geïnterviewd door de voorzitter van de nominatiecommissie. Dit gesprek had het 

karakter van een audit. Op basis van dit materiaal is CentraM verkozen tot branchewinnaar. Deze 

verkiezing heeft geleid tot een item op RTL7 (dit is te vinden op de site van CentraM: 

http://www.centram.nl/nieuws/centram-op-tv-succesfactor-rtl-7/), in het programma De 

Succesfactor. Ook heeft het geleid tot vermelding en artikelen in diverse media en nieuwsbrieven. 

 

  
 

3.1.2.  Vluchtelingen 
Een belangrijke ontwikkeling van het afgelopen jaar was de komst van vele vluchtelingen. Hiervan 

werden er in Amsterdam 1300 opgevangen, onder wie een aantal LHBT-ers. Kort na hun komst heeft 

de GGD de hulp ingeroepen van de Veilige Haven, de voorziening van CentraM gericht op bi culturele 

LHBT-ers. De ondersteuning die CentraM hierin biedt heeft veel aandacht gekregen nadat vijf 

vluchtelingen (uit Syrië, Irak en Eritrea), in een aparte woning zijn geplaatst omdat zij bedreigd, 

geïntimideerd en mishandeld werden door andere vluchtelingen in de noodopvang. Hoewel het 

landelijke beleid uitgaat van algemene voorzieningen heeft de gemeente Amsterdam er voor 

gekozen de vijf vluchtelingen in een aparte woning onder te brengen. Inmiddels verblijven zij in de 

Groenhof, samen met ongeveer vijftien andere LHBT-ers. Ook verblijft een groep vluchtelingen 

tijdelijk in een voorziening van de Regenboog in Westerpark. Dit betreffen vluchtelingen die in de 

asielprocedure zitten en al wat langer in Nederland zijn. Het uitplaatsen van homoseksuele 

vluchtelingen uit de algemene voorziening heeft tot veel media-aandacht geleid. Om de jongeren te 

http://www.centram.nl/nieuws/centram-op-tv-succesfactor-rtl-7/
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beschermen is een van onze sociaal werkers spreekbuis voor hen geweest. Om het probleem helder 

te schetsen is meegewerkt aan interviews in diverse media zoals het Parool, de Volkskrant, Radio 1 

en AT5.  

 

Naast het bieden van dienstverlening wordt de expertise van de Veilige Haven regelmatig ingeroepen 

door verschillende organisaties van binnen en buiten Amsterdam om me te denken bij de opvang 

van homoseksuele vluchtelingen. Ook is er meerdere keren contact geweest met de groep Roze in 

Blauw van de politie. De jongeren durven geen aangifte te doen tegen de intimidatie en geweld in 

het opvangcentrum, het gevolg is dat de plegers niet worden aangesproken. Hier wordt gekeken 

naar andere mogelijkheden. 

 

3.1.3.  Wijkzorg  
Hoewel er een zo goed mogelijke voorbereiding aan de transitie ABWZ aan vooraf is gegaan, waren 

vele zorgverleners begin 2015 zoekende. Waar moet je nu zijn? Vooral in de eerste twee maanden is 

CentraM geconfronteerd met verschillende vragen en verwachtingen van collega-organisaties. De 

verwachtingen heeft CentraM niet altijd waar kunnen maken, bijvoorbeeld omdat onduidelijk was of 

taken bij CentraM moesten worden belegd. Inmiddels is er veel helderheid in verschillende zaken en 

wat nog niet was belegd, is dat nu wel. Het was een hectische periode, maar terugkijkend kunnen we 

constateren dat het in grote lijnen goed is gegaan. Zeker wanneer je bedenkt dat de wijkzorg in 

stadsdeel Centrum op 1 januari nog maar nauwelijks op gang was gekomen. De kwartiermakers 

hebben een belangrijke rol gehad in het afstemmen met de stad. Zij waren voor ons een belangrijke 

vraagbaak. 

 
CentraM heeft enkele jaren een oudere vrouw thuis ondersteund bij haar administratie;, dankzij deze 

ondersteuning is er een stabiele situatie ontstaan. Met de invoering van de wijkzorg kan de Maatschappelijke 

Dienstverlening cliënten alleen nog maar kortdurend ondersteunen, tenzij via een verlengde armconstructie, 

door de inzet van vrijwilligers. De ondersteuning van deze vrouw heeft CentraM moeten afbouwen, tot verdriet 

van de vrouw. De thuisadministratie geeft haar een veilig gevoel. Dit vervangen door een vrijwilliger vindt zij 

moeilijk. Om de overstap naar een vrijwilliger wat minder groot te maken is er een koppeling gemaakt met een 

van de studenten van stichting Senioren student, in het kader van met het project Jong + Oud = Goud. Stichting 

Seniorenstudent kost €20,-- per maand, een bedrag wat zij niet kan betalen. Het is gerealiseerd dankzij een 

actie waardoor het eerste jaar niet hoeft te worden betaald. De thuisadministratie wordt nu door een student 

gedaan en een sociaal werker van CentraM monitort. Het doel is dat een vrijwilliger de ondersteuning hierna 

overneemt.  

 
Er zijn duidelijke stappen gezet, maar voor velen niet snel genoeg, wanneer je bedenkt dat het 

wijkzorgbouwwerk over een jaar moet staan. In de praktijk komt de samenwerking met de driehoek 

voorzichtig tot stand. Vooral de wijkverpleegkundige is hierin belangrijk, deze heeft een spilfunctie. 

Met behulp van middelen van het stadsdeel investeert CentraM in de relatie met huisartsen en hun 

praktijkondersteuners (zie 5.4.2.). Recent zijn activiteiten hierin opgestart. De eerste resultaten zijn 

positief.  

 

3.1.4. Participatiewet 
Cliënten van CentraM hebben in 2015 op een of andere wijze te maken gehad met de 

Participatiewet. Vooral de kostendelersnorm heeft vooraf tot veel zorgen en vragen van 



 

7 

buurtbewoners op de Pluspunten geleid. Vragen van kinderen bijvoorbeeld, die hun ouders in huis 

hebben opgenomen om hen beter te verzorgen. Situaties waar alternatieven nauwelijks voorhanden 

zijn. Deze kinderen hebben niet zelden ook te maken gekregen met een extra huurverhoging. Een 

woningcorporatie kijkt namelijk niet meer alleen naar het inkomen van de hoofdhuurder, het 

gezinsinkomen is nu de norm. Verschillende cliënten zijn door deze, elkaar versterkende maatregelen 

in problemen gekomen. Problemen met het betalen van vaste lasten, te weinig leefgeld en hierdoor 

het ontstaan van (nieuwe) schulden. Het groot MO/GGZ-overleg heeft een zwartboek gemaakt en 

deze aan wethouder Vliegenthart overhandigd. Het zwartboek gaat over de gevolgen voor mensen 

met een uitkering die iemand die zorg nodig heeft in huis hebben genomen. Eind september heeft 

Vliegenthart op Radio 1 aandacht gevraagd voor de ongeveer 6000 mantelzorgers in Amsterdam die 

gekort worden. Hij heeft een beroep op het Rijk gedaan om deze ‘weeffout’ te herstellen. 

Staatssecretaris Klijnsma heeft in reactie hierop de regeling aangepast door het niet korten van 

mensen die kortdurend een vluchteling of een dakloze opnemen Er is nog geen oplossing voor 

bijvoorbeeld een mantelzorger die een familielid opneemt. 

 

3.1.5. Schulddienstverlening  

Aanmeldingen 

Het aantal aanmeldingen Schulddienstverlening in stadsdeel Centrum voor het tweede jaar op rij 

teruggelopen. Het gaat om 18% minder dan de prognose. De aantallen aanmeldingen in Amsterdam 

laten een grillig beeld zien. In veel stadsdelen is de vraag teruggelopen, vooral in stadsdeel Centrum. 

Ook zijn er stadsdelen die juist met een toename te maken hebben. Het grillige beeld zien wij ook 

binnen CentraM. De ene maand 40% minder aanvragen dan de prognose en de andere maand 60% 

meer. Dit maakt het moeilijk om goed te sturen. Vele malen hebben wij binnen CentraM, met MaDi–

collega’s en met de RVE Werk Inkomen en Participatie ons gebogen over deze situatie. Een heldere 

verklaring bestaat er echter (nog) niet.  

 

De verlaging van de instroom leidt (nog) niet tot minder productie. Er is nagenoeg 100% productie 

ten opzichte van de prognose van CentraM gerealiseerd; het gaat hier om een bijgestelde prognose, 

een die lager ligt dan de beschikking. In 2016 zal dit vermoedelijk wel zichtbaar worden, aangezien 

op afgeronde trajecten wordt afgerekend. Door een andere aanpak, (zie ‘Bijzondere groepen met 

een schuldhulpvraag’) waarin uitval wordt teruggedrongen, kan mogelijk de terugloop van 

aanmeldingen deels worden gecompenseerd.  
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Vernieuwing schuldhulpverlening 

De vernieuwing van de schuldhulpverlening, die wethouder Vliegenthart met de Deliveryaanpak in 

2014 heeft ingezet, is vol gaand. Verschillende pilots hebben al geleid tot een nieuwe, reguliere 

werkwijze. Bij CentraM zien wij dat terug bij de Budgetadviesgesprekken BAS) (5.2) waarmee de 

schuldhulpverlening is gestart. Of de preventieve variant Budgetadviesgesprek op maat (BOM). 

  

Ook werkt CentraM mee in verschillende pilots die gericht zijn op het verminderen van uitval:  

- een pilot gericht op zelfstandigen; 

- een pilot ter verbetering van de nazorg.  

 

CentraM heeft voor deze pilots/projecten gekozen omdat zij naadloos aansluiten op het CentraM 

project ‘Bijzondere groepen met een schuldhulpvraag’ (5.1.1). 

 

De organisaties voor Maatschappelijke Dienstverlening en de resultaat verantwoordelijke eenheid 

Werk Inkomen en Participatie (WPI) bouwen samen aan een betere en effectievere 

schuldhulpverlening. Dit gebeurt vanuit ieders eigen rol en verantwoordelijkheid. De organisaties 

nemen hierin verantwoordelijkheid. Een goed voorbeeld hiervan is het project Standaardisatie 

Ketengegevens. CentraM heeft hierin een belangrijk aandeel. De eerste fase, een uniforme 

dossieropbouw, is in september afgerond. Alle instellingen werken volop mee. Het resultaat heeft 

draagvlak. Begin 2016 is er een evaluatie. Bedoeld om vast te stellen of de organisaties conform 

afspraken werken. De tweede fase, procesrapportage & verantwoording, is in januari afgerond. In 

maart 2016 wordt gestart met de uniformering van brieven, rapportages en dergelijke.  

 

Multiproblematiek 

Een alleenstaande man van 71 jaar met een AOW- en pensioen inkomen, is, in verband met een dreigende 
ontruiming in april 2015 aangemeld voor Eropaf. De sociaal werkers treffen een sterk vervuilde woning aan. 
Voor de huurschuld is er een regeling getroffen en, in afstemming met de man, een zorgmelding gedaan bij het 
Meldpunt Zorg & Overlast. Met het Meldpunt is afgesproken dat er een huisbezoek wordt gedaan. Volgens de 
terugkoppeling in mei zou de man twee behandelaars hebben die op de hoogte zijn van de situatie. Het dossier 
wordt gesloten zonder dat er contact is gezocht met de behandelaars en zonder dat er een huisbezoek heeft 
plaatsgevonden.  
 
Op een vrijdag, zomer 2015, komt bij het team Schulddienstverlening een melding van ontruiming binnen via 
het Sociaal Loket. De deurwaarder geeft aan dat de betalingsregeling die in 2014 is getroffen nooit is 
nagekomen. Deze schuld is afgelost door loonbeslag. De huur werd tot enkele maanden daarvoor betaald via 
een automatische incasso. De man blijkt met niemand contact te hebben gezocht, de schuldhulpverlener maakt 
zich ernstige zorgen. Vangnet en Advies, kan pas na het weekend op huisbezoek. Het Meldpunt Zorg en 
Overlast/Sociaal Loket kan niet achterhalen wie de hulpverleners zijn die in 2014 betrokken waren. De zorg 
werd iets minder nadat er een bericht kwam dat de man bij de deurwaarder op bezoek was geweest. De 
schuldhulpverlener is direct daarna langsgegaan. Zij trof de man (nog steeds) in een ernstig vervuilde woning 
aan. Hij blijkt een hersenbeschadiging te hebben op gelopen bij een verkeersongeval. Hij komt warrig/ 
vergeetachtig over. Hij weet niet hoe de financiële problemen zijn ontstaan. Hij vertelt dat hij geen 
hulpverlening heeft, hij staat wel open voor verdere hulp. 
De schuldhulpverlener neemt contact op met de deurwaarder en treft een voorlopige regeling, de ontruiming 
wordt opgeschort. De man wordt aangemeld bij Samen DOEN. Deze pakt het niet op, maar raadt aan een 
indicatie voor begeleiding/ondersteuning aan te vragen. Dit leidt tot een verwijzing naar het Wijkteam van 
CentraM. Vanwege niet aangeboren hersenletsel wordt er contact gezocht met MEE. Maar omdat deze 
vanwege de vakantietijd voorlopig de verwijzing niet kan oppakken gaat een sociaalwerker van het wijkteam op 
huisbezoek. Zij neemt een vrijwilliger thuisadministratie mee vanwege de administratie en de begeleiding van 
de ordening daarvan. In de woning treffen zij stapels papier en bergen flessen aan. De man vindt de papieren op 
de grond wel irritant, want eigenlijk heeft hij die toch al gelezen. Dat is een mooie ingang om verdere hulp in 
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gang te zetten. De hulp van het Leger des Heils wordt ingezet. En het contact met de huisarts wordt hersteld. De 
huisarts geeft aan dat de man zorg mijdend is. Gedurende het proces wil hij de hulp een aantal keer stopzetten 
omdat hij aangeeft het zelf wel te kunnen doen. Na hier over gepraat te hebben, erkent hij hulp nodig te 
hebben. 
 
De sociaal werker heeft de ondersteuning van de man overgedragen aan een ambulante begeleider van het 
Leger des Heils. De vrijwilliger is gestopt omdat alle administratie is geordend in een map. De 
schuldhulpverlener houdt zich bezig met de schulden en werkt samen met de ambulante begeleider van het 
Leger des Heils. Er is inmiddels beschermingsbewind aangevraagd. Dit is nodig omdat de man niet in staat is 
zelf zijn financiën en administratie te beheren, en om te voorkomen dat er in de toekomst nieuwe problemen 
ontstaan. Nadat de bewindvoerder is benoemd en het dossier heeft opgestart, wordt in samenwerking met de 
bewindvoerder, een schuldenregeling aangevraagd bij de Kredietbank. 

 

3.2 Kwaliteit 

CentraM hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar dienstverlening. Indicatoren voor de kwaliteit 

zijn onder andere: een kwaliteitscertificaat, CentraM is ISO-gecertificeerd, en de manier waarop 

CentraM omgaat met klachten.  

 

3.2.1. Certificering 
CentraM heeft in december de externe audit gehad voor de verlenging van het ISO-certificaat. De 

uitkomst was positief, er is slechts één bevinding. Deze betreft de Cliëntenraad. De Cliëntenraad van 

CentraM is gevraagd een plan te maken om de communicatie tussen de cliënten en de Cliëntenraad 

te verbeteren. Dit betekent onder andere dat de folder over de Cliëntenraad zal worden herzien en 

goed vindbaar moet zijn op de site. Het is al mogelijk om via de site in contact te treden met de 

Cliëntenraad. De Cliëntenraad organiseert jaarlijks cliëntenpanels. De auditor adviseert om de 

Cliëntenraad daar beter bij te ondersteunen.  

 
Daarnaast is er één observatie over zelfsturing. 

Aangegeven wordt dat de samenhang beter kan tussen de kritischer procesindicatoren op het 

dashboard en de teamwerkplannen. Dit is een aandachtspunt voor de teamwerkplannen 2016.  

 

3.2.2.  Klachten  
In 2015 zijn er vijf klachten ingediend met betrekking tot zes hulpverleners. Het gaat hier alleen om 

de schulddienstverlening. In 2014 had 46% van de klachten betrekking op Schulddienstverlening. Dit 

is een enorme vermindering ten opzichte van 2015, toen waren dit er 20, over 22 hulpverleners. De 

meeste klachten hebben betrekking op de gevolgde procedures. Twee van de klachten hebben 

betrekking op Eropaf en drie op schuldhulp. Bij Eropaf gaat het vooral om het ongevraagd hulp 

aanbieden en het verstrekken van informatie aan de corporaties. De ongevraagde hulpverlening is 

door een cliënt als intimiderend ervaren. Bij schulddienstverlening hebben de klachten betrekking op 

onder andere: lange wachttijden, telefonische bereikbaarheid, het niet inzetten van de 

stabilisatieovereenkomst ziektekostenpremie en onvoldoende contactmogelijkheden met 

hulpverlener.  

 

Bejegening is een klacht die meestal gecombineerd wordt met andere klachten en meestal 

betrekking heeft op het schulddienstverleningsproces. Oorzaak ligt vooral in de voorwaardelijke aard 
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van de schulddienstverlening. Cliënten voelen zich hierdoor onvoldoende met respect behandeld.  

 

Alle klachten zijn volgens de procedure afgehandeld, het merendeel van de klachten (60%) waren 

ongegrond. Desondanks worden alle klachten door CentraM in de teams besproken en bepaald wat 

er kan worden verbeterd.  

 

3.2.3.  Meldingen van agressie- en veiligheidsincidenten 

Agressie-incidenten 

In 2015 zijn er 10 agressie-incidenten gemeld, dat is een flinke stijging ten opzichte van 2014. De 

indruk is dat medewerkers niet met meer agressie te maken hebben gehad, maar dat er meer 

agressie wordt gemeld, als gevolg van het beleid om agressie meer bespreekbaar te maken en het 

niet ‘gewoon’ te vinden.  

 

Team Aantal 

2014 

Aantal 

2015 

Schuldhulp 1 6 

Westelijke Binnenstad 0 1 

Oostelijke Binnenstad 2 1 

Centraal Bureau 0 2 

Totaal 3 10 

 

Agressie vond meestal face-to-face plaats (60%). Onderstaand een uitsplitsing van vormen van 

agressie:  

Team Schreeuwen Intimidatie Fysiek Overig Totaal 

Schuldhulp 3 2  1 6 

Westelijke Binnenstad    1 1 

Oostelijke Binnenstad 1    1 

Centraal Bureau 1 1   2 

Totaal 5 3 0 2 10 

 
De twee meldingen in de categorie ‘overig’ betroffen dreiging met suïcide en telefonische stalking. 

De cliënten zijn, veelal schriftelijk, aangesproken op hun gedrag. Er is geen aangifte gedaan. In één 

geval was er sprake van recidive. 

 

Overige meldingen 

Er zijn geen meldingen van klachten van medewerkers en van (bijna-)ongevallen of calamiteiten. 
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3.2.4. Cliënttevredenheidsonderzoek  

Schulddienstverlening 
Bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam heeft winter 2014-2015 een 

cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) uitgevoerd onder cliënten van alle instellingen voor 

Maatschappelijke Dienstverlening in Amsterdam. Het onderzoek werd gehouden onder cliënten die 

een beroep hebben gedaan op schulddienstverlening. Dit onderzoek is het vervolg op de nulmeting 

van 2012 en een meting in 2013.  

 

Cliënten hebben CentraM, vergeleken met de andere instellingen voor Maatschappelijke 

Dienstverlening, het beste beoordeeld, met het cijfer 8,2. Cliënten vinden de informatie die zij krijgen 

helder, alleen Civic scoort hier iets hoger. Cliënten zijn tevreden over de snelheid van afhandeling, 

opvallend veel hoger dan de rest. Combiwel volgt op enige afstand. De verschillen zijn iets minder 

groot waar het gaat om het goed op de hoogte zijn van de situatie. Ook hier scoort CentraM het 

beste. Puur Zuid scoort het beste op het onderdeel tevredenheid over de hulp,. CentraM komt hier 

op de derde plaats.  

Er zijn twee punten waar duidelijk aan gewerkt moet worden: de bereikbaarheid en het vertrouwen 

in de hulpverlener. Deze twee punten neemt CentraM mee in haar jaarplan.  

 

Maatschappelijke Dienstverlening breed 

In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek gehouden onder alle cliënten in de reguliere 

dienstverlening: schulddienstverlening en wijkteams. De vragenlijst is vooraf ter toetsing voorgelegd 

aan de Cliëntenraad. CentraM krijgt in dit onderzoek onder vijf1 instellingen voor Maatsschappelijke 

Dienstverlening een gemiddeld rapportcijfer van 7.6. Dit is precies het gemiddelde van de 

klantwaardering bij de vijf instellingen. Ruim 75% van de respondenten zou de dienstverlening van 

CentraM aanbevelen bij vrienden of bekenden. 73 % van de respondenten geven aan over het 

algemeen positieve ervaringen met CentraM te hebben. In 2012 was het gemiddelde rapportcijfer 

een 7.8. Hoe deze lichte daling in algemene waardering tot stand is gekomen valt moeilijk te 

verklaren aangezien de vragenlijst voor het huidige onderzoek op verschillende onderdelen is 

aangepast. Opvallend is dat CentraM op afstand de grootste respons heeft, een stijging van ruim 15% 

ten opzichte van het vorige CTO. 

 

Op het onderdeel 'persoonlijke ontwikkeling' wordt lager gescoord dan het algemene gemiddelde. 

Echter de medewerkers krijgen met de score 8, gemiddeld het hoogste waarderingscijfer. 

 

Op locatie-/vestigingsniveau scoren het Claverhuis en het Centraal Bureau het beste. Dit is een van 

de punten die tegenstrijdig lijken te zijn in het onderzoek. Daarom heeft CentraM in januari 2016 

spiegelgesprekken gehouden met cliënten. De gesprekken zijn als inspirerend ervaren, zowel voor 

cliënten als voor medewerkers. Er wordt nagedacht over een vorm om vaker feedback te krijgen van 

cliënten. De uitkomsten van de verslagen van de gesprekken zullen worden besproken met de 

Cliëntenraad. Er wordt een Plan van Aanpak gemaakt om de verbeterpunten aan te pakken. 

 

Een opvallend parallel in de onderzoeksgegevens van alle deelnemende organisaties is dat cliënten 

aangeven dat het onderdeel 'persoonlijke ontwikkeling' kan worden verbeterd. Cliënten geven in het 

bijzonder aan in toekomst beter geholpen te willen worden bij het oplossen en voorkomen van 
                                                           
1
 De vijf instellingen zijn CentraM, Doras, Dynamo, MaDiZo en Puur Zuid. 
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problemen. Daar tegenover staat, dat zowel de hulpverlening als de medewerkers van CentraM bij 

alle klantengroepen de hoogste waarderingscijfers krijgen. Ook dit is een tegenstrijdigheid die in het 

spiegelgesprek aan de orde kwam.  

 

3.2.5. Vrijwilligers tevredenheidsonderzoek  

In 2015 heeft CentraM een Vrijwilligerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De respons van dit 

onderzoek was ruim 56%. Gemiddeld geven de vrijwilligers CentraM een 7.8. Wij kunnen dit niet 

vergelijken met een eerder onderzoek. Het vorige onderzoek is in 2012 gehouden, toen CentraM 

driemaal zo groot was. Er bestaat grote tevredenheid over de taken die men uitvoert, meer dan 80% 

is het hier mee eens. Bijna 70% is het met de stelling eens dat er een heldere verdeling is tussen 

vrijwilliger en professional en ruim 65% scoort ‘eens’ op de stelling dat het vrijwilligerswerk goed 

aansluit op hun interesses. Er is ruime tevredenheid, meer dan 80%, over de informatie die men 

krijgt en op de begeleiding en ondersteuning. Een verbeterpunt is dat er een helder scholingsaanbod 

moet komen voor bijvoorbeeld een heel jaar. Dan weten vrijwilligers de planning en kunnen zijn daar 

rekening mee houden. 

 

3.2.6. Medewerkers tevredenheidsonderzoek  

In 2015 is het Medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden. Er is gebruik gemaakt van een 

gestandaardiseerd instrument waaraan specifieke vragen van CentraM zijn toegevoegd. De 

Ondernemingsraad heeft hier input voor geleverd.  

 

Uit dit onderzoek blijkt dat medewerkers van CentraM zich erg betrokken voelen bij de organisatie. 

Er zijn grote overeenkomsten tussen de waarden van medewerkers en die van de organisatie. 

Medewerkers geven ook aan dat er voldoende leermogelijkheden zijn en dat zij een grote 

zelfstandigheid hebben. Zelfstandigheid bij het inrichten en uitvoeren van hun werk, ook bij het 

nemen van pauzes, vakantie en dergelijke. Medewerkers zijn van mening dat CentraM geeft om haar 

medewerkers.  

 

Ook blijkt uit het onderzoek dat de werkdruk hoog is. Een kwart van de medewerkers heeft het 

afgelopen jaar wel eens vanwege werkstress verzuimd. Dit leidt echter niet tot een hoog 

ziekteverzuim, het verzuim lag in 2016 onder het streefpercentage van 5%. Dat neemt niet weg dat 

de werkdruk regelmatig te hoog is. Ondersteuning/coaching van medewerkers is daarom van heel 

groot belang. Tijdens de POP-gesprekken (Persoonlijk OntwikkelingsPlan) wordt hier uitvoerig 

aandacht aanbesteed. Er is een Plan van Aanpak gemaakt waarin wordt gekeken naar wat kan 

worden verbeterd.  

3.3 Cliëntenraad  

Cliëntenparticipatie wordt binnen CentraM geborgd via de cliëntenraad. De cliëntenraad luistert 

tijdens cliëntenpanels naar cliënten en signaleert en adviseert over wat beter kan. Het volgende 

panel staat voor de eerste helft van 2016 gepland. In 2015 is er geen cliëntenpanel georganiseerd. 

Dit heeft te maken met het gehouden tevredenheidsonderzoek in 2015. Hiervoor was de 

Cliëntenraad uitgenodigd mee te denken over de vragen/opzet. Het plan van aanpak van het CTO 

wordt ook aan de Cliëntenraad voorgelegd, ter advisering.  
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De vraag ‘hoe kunnen wij cliënten beter bereiken’ is in 2015 een belangrijk punt geweest voor de 

Cliëntenraad. Besloten is een nieuwe folder te maken die aan elke nieuwe cliënt wordt uitgereikt. 

Ook wordt de vindbaarheid / bereikbaarheid van de cliëntenraad op de website verbeterd.  
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4. Dienstverlening 

4.1 Analyse op wijkniveau 

In 2015 heeft CentraM 1212 unieke cliënten ondersteund met postadres in stadsdeel Centrum; in 

2014 waren dit er 1177. In 2015 ontvingen 1630 mensen een Informatie & Advies traject, Advies & 

Ondersteuning of een complexe adviesaanvraag. In totaal heeft CentraM in 2015 3007 cliënten 

ondersteund. 

 

Het uitgangspunt is dat CentraM diensten verleent aan de bewoners van het stadsdeel. Er zijn echter 

uitzonderingen. Omdat schulddienstverlening een wettelijk recht is gelden hier de stadsdeelgrenzen 

niet. Stedelijk is bovendien afgesproken dat bij bankslapers, situaties van huiselijk geweld en bij LHBT 

(lesbiennes, homo- en biseksuelen of transgenders) de stadsdeelgrenzen niet gelden. CentraM heeft 

165 cliënten zonder postadres (buiten het stadsdeel) geholpen. Deze cijfers zijn exclusief de cijfers 

van de Veilige Haven. 

 

Cliënten CentraM per buurt Aantal 2015 2015 2014 2013 2012 

Burgwallen - Nieuwe Zijde 42 3% 6% 7% 6% 

Burgwallen - Oude Zijde 57 5% 5% 5% 0% 

De Weteringschans 42 3% 5% 4% 5% 

Grachtengordel West 22 2% 2% 1% 1% 

Grachtengordel Zuid 18 1% 1% 1% 1% 

Haarlemmerbuurt 158 13% 12% 13% 14% 

Jordaan 272 22% 23% 24% 28% 

Nieuwmarkt /Lastage 131 11% 11% 11% 11% 

Oostelijke Eilanden /Kadijken 342 28% 27% 26% 25% 

Weesperbuurt /Plantage 128 11% 8% 8% 9% 

Totaal 1212 100% 100% 100% 100% 

 

Ten opzichte van 2014 is het beeld niet ingrijpend veranderd. Overzichten per buurtcombinatie zijn 

te vinden in bijlage 4. 

4.2 Analyse cliënten  

CentraM heeft de ervaring dat vrouwen gemiddeld eerder, en vaker, een beroep doen op 

dienstverlening dan mannen. Het verschil is echter in de afgelopen jaren steeds kleiner geworden. In 

2015 hebben overtuigend meer mannen (57.3%) een beroep op CentraM gedaan dan vrouwen 

(42.7%). In 2014 was dit respectievelijk 51.5% en 48.5%. 

 

Van alle cliënten van CentraM is 65% procent alleenstaand. In 2014 was dit 66%. Dit komt overeen 

met de bevolkingsopbouw in stadsdeel Centrum, 63% van de stadsdeelbewoners is alleenstaand. 

Daarnaast voert 11% (2014 12%) een eenouderhuishouden. Dit percentage wijkt wel duidelijk af van 

de bevolkingscijfers. In stadsdeel Centrum is het percentage eenoudergezinnen 5.4 %. Opvallend is 

de groei van het percentage cliënten met een uitkering van Werk Inkomen en Participatie; in 2014 

was dit 20%. Vorig jaar is dit opgelopen tot 38%. In totaal leeft 67% van de cliënten van een of 
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andere uitkering. Bij cliënten die een beroep doen op de schulddienstverlening zien wij hetzelfde 

beeld. 21% heeft nog een inkomen uit loondienst, zoals in 2014, in 2013 was dit 23%. 

 

Cliënten CentraM per herkomst en buurtcombinatie 
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Burgwallen-Nieuwe Zijde   5.5%  3.9%  0.0%  3.0%  1.0%  0.0%  4.2% 

Burgwallen-Oude Zijde   4.1%  4.5%  0.0%  7.5%  1.0%  5.3%  7.0% 

De Weteringschans   5.5%  3.8%  0.0%  3.0%  2.0%  0.0%  2.8% 

Grachtengordel West   1.4%  2.3%  0.0%  0.0%  0.0%  0.0%  2.8% 

Grachtengordel Zuid   1.4%  1.9%  5.3%  1.5%  0.0%  0.0%  0.0% 

Haarlemmerbuurt   4.1%  12.2%  36.8%  15.7%  18.6%  10.5%  14.1% 

Jordaan  23.3%  24.2%  10.5%  23.9%  11.8%  31.6%  26.8% 

Nieuwmarkt / Lastage   4.1%  11.5%  0.0%  10.4%  12.7%  5.3%  14.1% 

Oostelijke Eilanden / 

Kadijken 

 37%  24.4%  36.8%  28.4%  43.1%  42.1%  22.5% 

Weesperbuurt / Plantage  13.7%  11.3%  10.5%  6.7%  9.8%  5.3%  5.6% 

Totaal van alle cliënten 6.3% 63.8% 1.6% 11.6% 8.8% 1.6% 6.1% 

 
Van de cliënten van CentraM was in 2015 30% van allochtone herkomst. Dat is een afname ten 

opzichte van 2014 (38%), een die wij niet goed kunnen verklaren. De grootste groep is de overige 

niet-Westerse allochtonen, 12% procent (2014 14%) Het grootste deel van deze cliënten woont in de 

Oostelijke Eilanden/Kadijken (28%), Jordaan (24 %), Nieuwmarkt /Lastage (10%) en de 

Haarlemmerbuurt (16%).  

 

Het percentage cliënten van Marokkaanse herkomst is ten opzichte van 2014 gelijk gebleven (6%). 

Het varieert per buurt: 37% (2014 39%) op de Oostelijke Eilanden /Kadijken, 23 procent ( 2014 16%) 

in de Jordaan, 4% ( 2014 6%) in de Nieuwmarkt /Lastage en 4% (2014 3%) in de Haarlemmerbuurt. 

 

Turkse cliënten (2015 1,6%, 2014 2,1%) komen ook vooral uit de Oostelijke Eilanden / Kadijken (42%) 

en daarnaast vooral uit de Jordaan (32%)en de Haarlemmerbuurt (11%). 

 

Cliënten van Surinaamse herkomst zijn na de autochtonen en de groep overige niet-Westerse 

allochtonen de derde groep in omvang. Ook zij wonen vooral in de Oostelijke Eilanden / Kadijken 

(43%). Daarnaast wonen deze cliënten vooral in de Haarlemmerbuurt (19%), de Nieuwmarktbuurt / 

Lastage (13%), of in de Plantage / Weesperbuurt (10%). 
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Cliënten van Antilliaanse herkomst wonen ook vooral op de Oostelijke Eilanden / Kadijken (37%) en 

in de Haarlemmerbuurt (37%), Jordaan (11%) en de Plantage/Weesperbuurt (11%). 

 

4.3 Kortdurende dienstverlening  

4.3.1. Pluspunten 
Samen met samenwerkingspartners in de sociaal wijkteams, IJsterk en het Wijkcentrum 

Jordaan/Gouden Reael, organiseert CentraM in vier wijken een Pluspunt. Dit voorziet in een grote 

behoefte. Het Pluspunt is ontstaan door de noodgedwongen opheffing van de spreekuren van 

CentraM in het stadsdeel Centrum ten gunste van het Sociaal Loket. Het idee was dat de 

aanmeldingen nu via het Sociaal Loket zouden verlopen. Iets wat op de tekentafel is bedacht werkt 

niet altijd in de praktijk, zo ook in dit geval. De bewoners bleven komen naar de Huizen van de Buurt. 

Daarom is er een aanpak ontwikkeld waarbij een groot beroep wordt gedaan op de zelfredzaamheid 

van bewoners, bewoners worden gestimuleerd anderen te helpen met hulp van vrijwilligers en 

(beperkte) professionele inzet. Door dezelfde kern van vrijwilligers en professionals in te zetten is 

zichtbaar welke mensen steeds terugkomen met een vraag. Bij deze mensen wordt een gesprek met 

een professional aangeboden om te kijken of er meer aan de hand is. Aan het Pluspunt is ook een 

Financieel Café gekoppeld, bedoeld voor cliënten in een schuldhulptraject en gericht op stabilisatie. 

 

In december 2015 is het eerste Pluspunt in de avond in Reel, gestart. Dit jongerencentrum ontwikkelt 

zich, dankzij specifieke inzet vanuit het sociaal wijkteam, tot een bruisend buurtcentrum voor de 

Haarlemmer Houttuinen. Oudere bewoners hebben de weg goed weten te vinden. In Reel wordt 

onder andere geprobeerd de verbinding tussen oud en jong tot stand te brengen. 

 

Een man bezoekt het Pluspunt omdat hij schulden heeft. Hij weet geen uitweg meer. Door zijn schulden is ook 

zijn energie afgesloten. Hij meldt zich via het Pluspunt aan voor schuldhulpverlening.  

De man is zeer gemotiveerd om wat aan zijn problemen te doen. Om structuur te hebben en om met zijn dossier 

aan de slag te gaan bezocht hij alle Pluspunten in CentraM, van maandag tot en met donderdag. Soms alleen 

voor een kopje koffie, of om een instantie te bellen. Na een jaar komt hij met koekjes blij het Pluspunt binnen, 

om te vieren dat hij niet naar de rechtbank hoeft voor een Schuldsanering voor natuurlijke Personen. Een 

halsstarrige schuldeiser is toch akkoord gegaan met een regeling. Inmiddels is hij vrijwilliger bij het Pluspunt die 

als ervaringsdeskundige anderen helpt bij het op orde maken van hun post.  

 

In 2015 zijn 227 Pluspunt-bijeenkomsten georganiseerd op de locaties: Witte Boei, Claverhuis en 

Reel. Gemiddeld bezochten acht buurtbewoners een Pluspunt. De hoogte van dit gemiddelde wordt 

gedrukt doordat Reel aanloopproblemen heeft gehad. De Pluspunten zijn bezocht door 793 unieke 

cliënten.  

 

Aantal bezoeken Pluspunten door bewoners: 

Aantal keer 
aanwezig 

Aantal 

1 471 

2 136 

3 71 
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4 39 

5 16 

6 17 

7 14 

8 8 

9 4 

10 - 15 12 

16 - 20 3 

21 - 25 1 

Totaal 793 

 

Mensen met een grote afstand tot hulp komen relatief makkelijk naar het Pluspunt, voor een vraag, 

een formulier wat moet worden ingevuld of om wat aanspraak te hebben met lotgenoten. Het 

vertrouwen groeit op deze manier, waarna er makkelijker een brug kan worden geslagen naar 

hulpverlening.  

 

Er zijn 1445 hulpvragen geregistreerd. De onderstaande tabel geeft de belangrijkste categorieën 

weer: 

Hulpvragen % 

Financiën 64% 

Huisvesting 7% 

Gezondheid 5% 

Administratie 8% 
Juridische 
kwesties 2% 

Overig 14% 

Totaal 100% 

 

Spaghetti 
Een man komt langs op het Pluspunt. Hij heeft 10 jaar in het buitenland gewoond. Het is moeilijk om de draad 
weer op te pakken. Hij is dakloos, heeft geen geld en weet niet wat hij moet doen.  
Hij voelt zich bij WPI van het kastje naar de muur gestuurd. Hij is wat ongeduldig en erkent dat een gesprek dan 
snel verkeerd kan gaan.  
Hij blijkt een oude kennis van een vrijwilliger. Dat maakt het makkelijker om met hem in gesprek te gaan. Als 
metafoor wordt zijn situatie als een bord spaghetti gekenschetst, dat sliert voor sliert wordt ontward en 
aangepakt. Samen worden de prioriteiten bepaald en afspraken gemaakt over de aanpak. Bij de eerste 
afspraak bij het WPI zal onze vrijwilliger meegaan. Hij is een toonbeeld van geduld, dus een goede tegenhanger 
van de man 
De vrijwilliger is door een handicap lichamelijk beperkt en hierdoor iets te laat bij de afspraak. De man staat al 
weer buiten. Hij is weggestuurd vanwege zijn onbegrip en ongeduld. De vrijwilliger is niet voor een gat te 
vangen en zegt : “We proberen het nog een keer en nu rustig”. Dit leidt tot resultaat. De man heeft inmiddels 
een postadres. Daarna volgde het bijhouden van de overnachtingsadressen, aanvragen uitkering, het openen 
van een bankrekening, de zorgverzekering, Digid, zorgtoeslag, inschrijven woningnet etc. De man, zelf 
ondernemer geweest, heeft inmiddels ook meer begrip voor de werkwijze van instanties. Begin dit jaar worden 
er drie appeltaarten bezorgd met een kaart voor alle medewerkers van het Pluspunt. Hij bedankt hen voor hun 
steun, hulp en geduld. Hij besluit zijn kaart met: “Jullie zijn de Parels van de Jordaan!”.  

 

Pilot Taalhuis 

Veel bewoners die naar het Pluspunt komen beheersen onvoldoende de Nederlandse taal. Dit wordt 

vooral gesignaleerd op het Pluspunt in de Witte Boei. Er is daarom in 2015 een Taalhuis opgezet, een 
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pilot in samenwerking met Stichting Lezen en Schrijven en het ABC (Amsterdamse Buurvrouwen 

Contact). Twee buurtbewoners zijn taalambassadeurs van Stichting Lezen en Schrijven. Zij komen 

regelmatig naar het Pluspunt om bewoners die het Nederlands niet zo goed beheersen te stimuleren 

dit te verbeteren. De buurtbewoners die hun Nederlandse willen verbeteren krijgen een intake bij 

het ABC, zij zoeken een match. Bewoners kunnen zelf bepalen op welk gebied ze willen oefenen en 

ook de frequentie van de afspraken.  

 

4.3.2. Adviestrajecten 
In 2015 heeft CentraM 1083 trajecten Informatie & Advies gerealiseerd (2014 1.661) en 327 Advies & 

Ondersteuningstrajecten (2014 452). Daarnaast zijn er 593 complexe adviesaanvragen uitgevoerd 

(2014 417) en 372 Informatie en Advies SRL trajecten (in 2014 maakte dit onderdeel uit van de 

algemene Informatie & Advies). De onderstaande tabellen geven een overzicht van de hulpvragen. 

Per traject kunnen meerdere hulpvragen zijn gesteld. 

 Hulpvragen Informatie & Advies Aantal 

2015 

2015  2014 

Administratie 168 5% 3% 

Buurtrelatie 33 1% 0% 

Consumentenzaken 5 0% 0% 

Cultuurverschil 31 1% 2% 

Eenzaamheid 60 2% 2% 

Familierelatie 42 1% 0% 

Financiën 1536 49% 48% 

Gezondheid 434 14% 8% 

Huiselijk geweld 20 1% 0% 

Huisvesting 336 11% 17% 

Identiteit 34 1% 1% 

Juridische kwesties 34 1% 2% 

Maatschappelijke organisaties 86 3% 2% 

Opvoeding 12 0% 0% 

Overig 90 3% 11% 

Overig geweld 19 1% 0% 

Partnerrelatie 60 2% 2% 

Verwerking 41 1% 1% 

Werk en maatschappelijke participatie 96 3% 1% 

 

 

 

Totaal 3137 100% 100% 

 

Bij informatie en Advies zijn er geen grote veranderingen te zien. De vragen die betrekking hebben 

op financiën zijn op hetzelfde hoge niveau, zelfs met een kleine stijging tot 49%. Het aantal vragen op 
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het vlak van gezondheid is met 6% toegenomen, tot 14%. Dit was voorspelbaar, gezien de transitie 

AWBZ naar de gemeente.  

 

Hulpvragen Advies & Ondersteuning Aantal 2015 2014 

Administratie 17 3% -- 

Financiën/schulden 283 51% 31% 

Gezondheid en zorg  98 18% 29% 

Overig 8 1% 0% 

Eenzaamheid 21 4% 4% 

(Huiselijk) geweld 13 2% 1% 

Familie- en Partnerrelatie 30 6% 8% 

Wonen en woonomgeving  40 7% 13% 

Werk en maatschappelijke participatie 45 8% 14% 

Totaal 555 100% 100% 

 

Complexe adviesaanvragen Aantal 2015 2015 2014 

Arbeidsrecht 8 1% 0% 

Belastingen 231 28% 29% 

Consumentenzaken 141 17% 20% 

Huisvesting 157 19% 16% 

Juridische kwesties 127 15% 12% 

Onderwijs 11 1% 0% 

Overig 52 6% 7% 

Personen / familierecht 1 0% 1% 

Sociale zaken 99 12% 14% 

Totaal 827 100% 100% 

 
Bij de complexe adviesaanvragen zien wij over het algemeen hetzelfde beeld als in 2014. 

4.4 Armoede  

4.4.1. Armoede in Nederland  
In december publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het Armoedesignalement 

20152, over de stand van de armoede in Nederland. Uit deze monitor blijkt dat na een stabilisatie in 

                                                           
2
 CBS Armoedemonitor 2015: Armoede en sociale uitsluiting, 16 december 2015 
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2014 de armoede in 2015 licht daalt. De bescheiden daling wordt verklaard ut het feit dat het herstel 

op de arbeidsmarkt nog beperkt blijft. Bovendien zijn mensen met een laag inkomen relatief vaak 

laagopgeleid. Voor laagopgeleiden zijn de kansen op de arbeidsmarkt slechter dan voor mensen met 

meer opleiding, aldus het CBS. Dit verklaart onder andere waarom, ondanks een dalende lijn, de 

langdurige armoede stijgt. Het gaat dan om mensen die tenminste vier jaar leven op of onder het 

minimumniveau. In het rapport ‘Een lang tekort3’ van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) is dit 

geanalyseerd; 600.000 Nederlanders verkeren min of meer chronisch in armoede. Hoe langer 

mensen in armoede leven hoe moeilijker het is hier uit te komen. Volgens SCP lukt het slechte 20% 

van de armen om zich na twee jaar nog de penibele leef omstandigheid de baas te worden”. Na een 

jaar is dit 60%. In het rapport staat beschreven dat armoede mensen blijft achtervolgen. Van de 

mensen die zich aan armoede weten te ontworstelen valt 40% binnen vijf jaar terug.  

 

Armoede concentreert zich in de grote steden, blijkt uit het signalement. Armoede is het hoogst bij 

eenoudergezinnen, alleenstaanden tot 65 jaar, niet-Westerse huishoudens en kinderen. Vooral de 

stijging bij alleenstaande ouders valt op, van 29 procent naar 34 procent van de alleenstaande 

ouders. Het CBS besteedt ook aandacht aan de werkende armen en aan de zelfstandige 

ondernemers. Bij zelfstandigen ligt het armoedepercentage (dertien procent) veel hoger dan bij 

mensen in loondienst (drie procent). Onderzoeker Stella Hoff van het SCP 4 noemt de werkenden 

armen de trend van de laatste jaren: “vooral bij zzp-ers en mensen met een parttimebaan of nul-

urencontract. Daar komen er alleen maar meer van. Voor gemeenten en instanties is het een moeilijk 

te bereiken groep. Ze hebben geen uitkering, staan niet in de computer. Ze zijn te trots om aan te 

kloppen bij instanties of hebben geen zin in gezeur en gedoe”.  

 

4.4.2 Armoede in Amsterdam  
De situatie in Amsterdam wordt weergegeven in de Amsterdamse Armoedemonitor5 van Bureau 

Onderzoek en Statistiek6, het gaat hier om 2014. Het beeld wat hierin wordt gegeven, van armoede 

in Amsterdam, is deels gebaseerd op ramingen. In de Amsterdamse Armoedemonitor wordt 

uitgegaan van een verdere stijging van armoede in de stad. In 2011 leefde 19.6 procent van de 

Amsterdamse huishoudens op of onder de armoedegrens. Voor 2014 wordt een percentage 

verwacht dat tussen 20.7 en 21.2 ligt. Het gaat dan om huishoudens met een inkomen tot 110% van 

het wettelijke sociaal minimum. Voor de inkomens tot 120% van het wettelijke sociaal minimum is 

de raming 24.5 tot 25.5%. Vanaf 1 januari 2015 hanteert de gemeente 120% van het wettelijke 

sociaal minimum (WSM) als norm om te bepalen wat de absolute inkomens grens is. Deze groep 

wordt dus als armen gekenschetst.  

 

Amsterdam heeft in Nederland het hoogste percentage huishoudens die langdurig op het minimum 

leven. In 2013 was dit 6.8% (Rotterdam 6.7%). Uit CBS cijfers blijkt dat vooral mensen tussen 55 en 

65 jaar het grootste risico lopen langdurig van een laag inkomen te moeten leven. Dit risico ligt in 

Amsterdam hoger dan elders.  

 

                                                           
3
 Uitgebracht op 1 maart 2015 

4
 Trouw, 1 maart 2015. Wie arm is in Nederland, blijft dat vaak ook. SCP: Opvallend veel werkenden leven langdurig onder 

de armoede grens. 
5
 Bureau Onderzoek en Statistiek, Armoedemonitor: Lage Inkomens in Amsterdam, juni 2015 
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De armoedemonitor heeft geen recente cijfers over stadsdeel Centrum. De laatste cijfers zijn van 

2012. Toen had 19% van de stadsdeelbewoners een inkomen tot 110% WSM, 0.8% onder het 

stedelijk gemiddelde. En 22% had een inkomen tot 120% WSN, 1.7% hoger dan het stedelijk 

gemiddelde. Stadsdeel Centrum heeft dus een aanzienlijke groep echt arme bewoners. Dit wordt 

onderbouwd door twee opvallende feiten in de armoedemonitor. Het eerste is het hoge percentage 

mensen met een negatief inkomen, 24% van de totale huishoudens, in die categorie, in de stad. Het 

andere feit is de oververtegenwoordiging van het percentage huishoudens met een inkomen tot 79% 

WSM, dat is 16% van het totaal aantal huishoudens in die categorie, in de stad. In deze groepen 

vinden we veel zelfstandigen. Dit correspondeert met de vraag van zzp-ers, bij CentraM. Uit de 

Armoede monitor blijkt dat een derde van de mensen met een inkomen uit eigen onderneming al 

drie jaar een inkomen heeft tot 110% WSM. 

 

In de Armoedemonitor staat vermeld waar de meeste huishoudens zich bevinden die drie jaar of 

meer een inkomen hebben tot 110% van het Wettelijk Sociaal Minimum. De Gouden Reael 

/Haarlemmerbuurt scoort hier hoger dan gemiddeld. Jordaan, Nieuwmarkt en Oostelijke Eilanden 

zitten op of rond het gemiddelde. Zoals verwacht scoren Grachtengordel veel minder dan gemiddeld 

en de Zuidelijke grachten en Plantage/Weesperbuurt minder dan gemiddeld. Dit beeld is niet anders 

dan CentraM de afgelopen jaren in haar trendrapportage rond armoede heeft genoemd. Uit onze 

registratie komt het volgende beeld naar voren:  

 

Concentratie armoedeproblematiek  2011  2012 2013 2014 2015 

Jordaan 30%  28% 24% 23% 22% 

Oostelijke Eilanden / Kadijken 25% 25% 26% 27% 28% 

Haarlemmerbuurt 14% 14% 13% 12% 13% 

Nieuwmarkt / Lastage 12% 11% 11% 11% 11% 

 
Opvallend hier is dat de vraag uit de Jordaan elk jaar iets afneemt en de vraag op de Oostelijke 

Eilanden elk jaar wat toeneemt.  

Dit beeld komt ook overeen met cijfers van CBS. In stadsdeel Centrum vinden we de grootste 

concentratie huishoudens met een laag inkomen in de Jordaan en in de Oostelijke Eilanden.  

 

Bovenstaand beeld wordt bevestigd door de meldingen voor (Vroeg) Eropaf. In het postcodegebied 

1018 (Plantage, Kadijken, Czaar Peterbuurt, Funen, Weesperbuurt en de Oostelijke Eilanden komen 

de meeste meldingen. Dit was 26% in 2015 ( 28% in 2014). 
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Postcode Aantal 2015% 2014% 

 1011  48 12% 8% 

 1012  33 8% 11% 

 1013  35 9% 10% 

 1015  74 19% 19% 

 1016  66 17% 16% 

 1017  33 8% 9% 

 1018  101 26% 28% 

Totaal 390 100% 100% 

 

4.4.3 Mesis 
De Mesis rapportages van 2015 geven een beeld dat in grote lijnen overeenstemt met het beeld van 

2014. Ook in dit jaar is de groep in het zo genaamde S profiel groot. Het gaat hier om mensen met 

zwaarwegende belemmeringen om aan de schulden te werken. Er is bijvoorbeeld geen stabiele 

situatie en er zijn problemen op een of meer leefdomeinen, buiten dat van financiën/inkomen 

(bijvoorbeeld verslaving zijn, dakloosheid, psychische handicap). Bij CentraM gaat het hier om 19% 

van de cliënten die Mesis hebben ingevuld. Ter vergelijking, landelijk is dit 5% en bij onze collega in 

West is dit ruim 7%. Deze score wordt bevestigd wanneer wij naar omgevingsfactoren kijken. 19% 

geeft aan gevoelig te zijn voor verslavingen. Landelijk is dit ruim 13% en in West 16%. In het Centrum 

gaat het vooral drank (50%) en softdrugs (35%). Dit beeld komt overeen met het beeld van de 

gezondheidsmonitor. Stadsdeel Centrum kent het hoogste percentage zware drinkers en bijna het 

hoogste percentage cannabisgebruikers van Amsterdam. 

 

Mensen die het verst van een succesvolle aanpak van hun schulden af staan, vallen in het R-profiel. 

Zij zijn in de contramine, hebben hun administratie niet op orde en hebben geen grip op de uitgaven. 

Zij vinden dat iemand anders de schulden maar moet oplossen. In 2014 had bijna 17 procent van de 

cliënten van CentraM met een schuldhulpvraag dit profiel; dit percentage is in 2015 lager geworden, 

slechts 13%.  

 

In de Mesis rapportages wordt er ook gekeken naar indicatoren voor een verstandelijke beperking. 

Uit de vergelijking blijkt dat er in Amsterdam meer personen scoren op 3 of meer indicatoren, dan 

het landelijke beeld. In West en Centrum is dit 11% (landelijk 7%). Er ontstaat een duidelijker beeld 

als we kijken naar mensen die op 4 of meer indicatoren scoren. Dit is bij CentraM ruim 5% (landelijk 

1%), het dubbele percentage van West. 

 

Veel cliënten van CentraM voelen zich eenzaam, 42% soms en 20% vaak. Landelijk is dit 37% resp. 

17%. Een mogelijke verklaring hiervoor is het feit dat de meeste cliënten alleen wonen (65%), veel 

meer dan in West (54%) en het landelijk gemiddelde (42%). Het percentage alleenstaanden met 

kinderen is in West en Centrum nagenoeg hetzelfde, 10-11%.  

 



 

23 

Uit de Mesis rapportages blijkt verder dat veel cliënten naast schuldhulpverlening, ook een of 

meerdere dienstverleners hebben. Het gaat hier om 35.4% (34.3% in 2014) van de 

schuldhulpcliënten. 11.5% (13.3% in 2014) heeft er twee, van de cliënten heeft 6.5% (8.6% in 20124) 

drie andere dienstverleners en 1.5% (2.7% in 2014) heeft er vier of meer. Dit beeld wijkt duidelijk af 

van West en het landelijke cijfer. Het percentage cliënten dat geen andere hulpverlening heeft ligt in 

West 5% lager, en landelijk 7% lager. 

 

4.4.4 Risicogroepen armoede 
Het Armoedesignalement 2015 geeft aan dat de armoede het hoogst is bij eenoudergezinnen, 

alleenstaanden tot 65 jaar, niet-Westerse huishoudens en kinderen. Deze komen we ook tegen in de 

stadsdeelcijfers en de registratie van CentraM. 

 
Alleenstaande ouders 

Het CBS 7geeft aan dat het armoederisico is opgelopen bij eenoudergezinnen. Het gaat hier vooral 

om eenoudergezinnen met uitsluitend minderjarige kinderen. Dit is opgelopen van 8.6% in 2013 tot 

10.6% in 2014%. Bij CentraM voert 11% (2014 12%) van de cliënten een eenouderhuishouden. Dit 

percentage wijkt duidelijk af van de landelijke bevolkingscijfers. In stadsdeel Centrum is het 

percentage eenoudergezinnen 5.4 %. 

 

Alleenstaanden 

Van alle cliënten van CentraM is 65% procent alleenstaand (2014 66%). Dit komt overeen met de 

bevolkingsopbouw in stadsdeel Centrum, 63% van de stadsdeelbewoners is alleenstaand. Uit de 

Amsterdamse Armoede monitor blijkt dat vooral in de groep alleenstaanden men 3 jaar 

achtereenvolgend leeft van een laag inkomen (59% tot 110% WSM). Zoals eerder genoemd voelen 

veel cliënten die een beroep doen op de schulddienstverlening zich eenzaam, 42% soms en 20% 

vaak.  

 

Herkomst 

Het CBS geeft in haar rapport ‘Armoede en sociale uitsluiting’ aan dat het armoederisico in 2014 is 

opgelopen bij vooral niet-Westerse huishoudens (van 11.5% naar 13.3%. Dit risico is zesmaal zo groot 

als bij autochtone Nederlanders. Dit risico is vooral groot bij huishoudens van Marokkaanse 

herkomst, zo’n 14,8% In onderstaande tabel de registratiecijfers afgezet tegen de bevolkingscijfers: 

 

Herkomst Bewoners 

2014 

Cliënten 

2014 

Bewoners 

2015 

Cliënten  

2015 

Surinamers 3.2% 9,5% 3.0% 6.9% 

Antilianen 0.8% 1.5% 0.8% 1.1% 

Turken 1.0% 2.1% 1.0% 1.3% 

Marokkanen 1.7% 6.3% 1.7% 5.9% 

                                                           
7
 CBS, Armoede en sociale uitsluiting 2015 
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Overige niet- Westerse 

allochtonen 

7.9% 13.7% 8.1% 13.0% 

Totaal niet-Westerse 

allochtonen 

10.6% 33.1% 14.7% 28.2% 

Autochtonen 61.5% 61,9% 61.1% 66.0% 

 
In de Amsterdamse Armoede monitor is de oververtegenwoordiging van mensen met een niet-

Nederlandse herkomst in de groep armen als volgt (120 WSM): 10% Marokkanen (dit is 34%van alle 

Marokkanen!), 9% Surinamers, 5% Turken, 1% Antillianen en 10% niet westerse allochtonen. 

 

Jongeren 

Eind november 8werden wij opgeschrikt door het bericht : “Ruim helft Amsterdamse jongeren heeft 

schulden”. Bij jongeren kan een schuld van €1.000,-- al problematisch zijn, omdat zij onvoldoende 

inkomen hebben de schuld af te betalen. Niet zelden gaat het om forse bedragen, vooral schulden 

veroorzaakt door een doorlopend krediet of het kopen op afbetaling, gemiddeld €6.000,--. Het is 

belangrijk de jongeren in een vroegtijdig stadium te bereiken. Op dit moment bereiken we slechts 3% 

van deze groep. Daarom zullen CentraM en IJsterk jongerenwerk in 2016 rond deze groep nauw gaan 

samenwerken. 

 
Uit de cijfers van het CBS blijkt dat het aantal huishoudens dat ten minste vier jaar of langer moet 

rondkomen van het minimum sterk is opgelopen. Het aantal kinderen dat opgroeit in een dergelijk 

huishouden is navenant toegenomen. Volgens het CBS is dit 4.5% van alle minderjarige kinderen. In 

Nederland groeit 30% van de jongeren in de leeftijdscategorie 10-14 jaar op in een minimumgezin (5-

9 jaar 27%, 15-19 26%). In stadsdeel Centrum zien wij dit vooral terug in de Oostelijke Eilanden en op 

de Burgwallen.  

 

Uitkering 

‘Vier op vijf mensen in de bijstand heeft geen kans op een baan’, lezen we onlangs in het Parool9. 

Amsterdam heeft in Nederland het hoogste aantal mensen met een langdurig laag inkomen. In 2012 

leefde in Amsterdam 70% van de inkomens met bijstand, drie jaar van een laag inkomen. Bij een 

andere uitkering is dit 51%. 

 

Volgens OVAL, een brancheorganisatie van arbodiensten en re-integratiebedrijven, ontvangen ruim 

140.000 mensen langer dan 5 jaar een bijstandsuitkering. Risico’s zien zij vooral bij jongeren die 

voorheen in de Wajong zaten. Een op de tien huishoudens ontvangt al langer dan 15 jaar een 

bijstandsuitkering. 65% van hen heeft alleen lager onderwijs. Volgens een analyse van de 

Argumentenfabriek, gebaseerd op recente CBS-cijfers, ontvangt 8% van de beroepsbevolking in 

Amsterdam een bijstandsuitkering. Volgens de CBS, aldus OVAL, heeft 80% van de mensen in de 

bijstand psychische en/of lichamelijke problemen. 

 
  

                                                           
8
 30 november 2015, Nu.nl 

9
 Parool, 18-01-2016, Carolien Stam 
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Bewoners en cliënten met een uitkering in 2015 
Buurt Bewoners 2015 Cliënten 2015 

Oostelijke Eilanden / Kadijken 24.6% 61% 

Plantage / Weesperbuurt 14.3% 59% 

Jordaan  25.9% 56% 

Nieuwmarkt / Lastage  10.6% 42% 

Haarlemmerbuurt 11.0% 56% 

 

4.5 Huiselijk geweld  

In 2015 heeft CentraM 21 (2014, 10) keer ondersteuning geboden aan bewoners die huiselijk geweld 

hebben ervaren. In 14 gevallen (2014 7) betrof het partnergeweld, in een geval kindermishandeling 

(2014 2) en 4 keer (2014 1) keer ging het om ouderenmishandeling waarbij het eenmaal ging om 

financiële uitbuiting. De overige twee meldingen betroffen stalking. Er zijn geen huisverboden 

ingesteld. In Amsterdam is één op de tien inwoners slachtoffer van huiselijk geweld (geweest). In 

stadsdeel Centrum ligt dit percentage volgens de gezondheidsmonitor 2012 lager, namelijk 7,5 

procent. Recente cijfers zijn nog niet voorhanden. 

 

Meldcode 

CentraM voert de Wet Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling uit. In dit kader heeft de 

organisatie een aandachtfunctionaris en zijn medewerkers getraind. De aandachtfunctionaris kan 

geconsulteerd worden bij situaties die onder de Meldcode vallen. In 2015 is dit 13 keer gebeurd, een 

gelijk aantal als in 2014. 

 

Huiselijk geweld is een vast punt op de agenda van teams. Ter verbetering van de signalering van 

huiselijk geweld is het intakeformulier aangepast met een vraag over huiselijke relaties. Vanaf 2016 

wordt hiermee gewerkt. Tijdens de testfase is duidelijk geworden dat door de nieuwe set van vragen 

eerder huiselijk geweld ter sprake komt. Medewerkers hebben in 2015 deelgenomen aan diverse 

bijeenkomsten die door Veilig Thuis waren georganiseerd zoals ‘Kan een kind nog kind blijven?, 

‘Risicofactoren bij jonge mantelzorgers’, ‘Alcoholmisbruik onder hoogopgeleiden in relatie tot 

kindermishandeling‘ en ‘Hoe verder na signalering van ouderenmishandeling’. In opdracht van de 

gemeente organiseert de aandachtfunctionaris de halfjaarlijkse netwerkbijeenkomsten voor 

aandachtfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling in stadsdeel Centrum. De 

bijeenkomsten hebben als doel elkaar te leren kennen, kennis en ervaringen te delen, het 

uitwisselen, elkaar stimuleren en ondersteunen in het borgen van het werken met de Meldcode. 

Gemiddeld hebben tien aandachtfunctionarissen van diverse organisaties per keer deelgenomen 

waaronder het Altra college, CentraM, GGD, Opvoedpoli, Perspectief, SAG, Schools Cool en IJsterk.  

 

Regelmatig komt een vrouw naar het Pluspunt. Zij heeft elke keer een duidelijke hulpvraag waar zij zelf mee 

aan de slag gaat om haar situatie te verbeteren. Zij belt vaak naar instanties. Haar man heeft een huisverbod 

vanwege huiselijk geweld, de scheiding is aangevraagd en de kinderen zijn vanwege de situatie uit huis 

geplaatst. Dit gezin heeft ook schulden. Bij een van de bezoeken aan het Pluspunt informeert de sociaal werker 

hoe het met haar gaat. Zij vertelt dat het huisverbod afloopt en dat zij bang is op wat komen gaat. De rechter 

doet binnenkort uitspraak. Haar advocaat heeft haar een ‘rescue knop’ geadviseerd. Ze heeft veel aan haar 

hoofd. Ze heeft ondersteuning van professionals van andere organisaties, daar zou zij graag mee willen 
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overleggen. Maar zij kan hen deze middag niet bereiken. Gelukkig kan ze de volgende dag terecht op het 

wekelijkse spreekuur van de buurtregisseur. Twee weken later komt ze vertellen dat het goed gegaan is, de 

woning is aan haar toegewezen. De buurtregisseur en haar hulpverlener van Veilig Thuis hebben haar goed 

bijgestaan.  

Nu de belangrijkste stressfactoren zijn aangepakt gaat zij naar de assertiviteitsgroep en zij geeft aan graag 

gastvrouw te willen worden tijdens het Pluspunt, ook al zijn nog niet alle problemen rond haar gezin opgelost. 

Zij straalt gastvrijheid en rust uit. Schenkt thee voor alle bezoekers. Ze is taakbewust en heeft zichtbaar plezier. 

Hier ligt haar kracht. Zij groeit in haar functie als gastvrouw. 

 

Blue  

CentraM organiseert en begeleidt het vrijwilligersnetwerk Blue. Het afgelopen jaar zijn negen 

vrijwilligers actief geweest als vertrouwenspersoon. Bij Blue zijn vijf signaleringen van partnergeweld 

binnengekomen. In drie situaties hebben de vrijwilligers vermoedens van partnergeweld 

bespreekbaar gemaakt en twee keer heeft de vrijwilliger een luisterend oor geboden en gewezen op 

de mogelijkheden van hulpverlening.  

 

Op 11 december hebben vrijwilligers van Blue onder de titel ‘Als het thuis niet goed gaat’ een 

themabijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomst had verschillende doelen: belangstellenden 

informeren over huiselijk geweld, mogelijke slachtoffers de weg wijzen naar de hulpverlening en 

werving van nieuwe vrijwilligers. Twee ervaringsdeskundigen, onder andere een vrijwilliger van Blue, 

hebben over hun eigen ervaringen verteld met als accent hoe zij hun leven na geweld weer hebben 

opgepakt.  

4.6 Informele zorg 

4.6.1. Vrijwilligerswerk 
CentraM had in 2015 136 actieve vrijwilligers. Het aantal vrijwilligers is ten opzichte van 2014 (120) 

licht gegroeid. CentraM focust zich in haar dienstverlening op kwetsbare bewoners. Dit heeft 

gevolgen voor de inzet van vrijwilligers. Er zijn vrijwilligers nodig die zich voor langere tijd willen 

inzetten voor bewoners, dit staat haaks op de ontwikkeling dat steeds meer mensen wel eens een 

klusje willen doen, maar zich niet willen verbinden. Het is niet makkelijk om nieuwe vrijwilligers te 

vinden Voor de kleine klussen doen wij nu een beroep op organisaties als het Burennetwerk, Unie 

van Vrijwilligers en soms ook bij de Stadsdorpen.  

 

In 2015 zijn vrijwilligers ingezet op 192 verschillende activiteiten (2014 227). Het lagere aantal kan 

verklaard worden doordat er minder vaak eenmalige ‘klussen’ worden gedaan. Vrijwilligers zijn het 

afgelopen jaar onder andere ingezet bij de inloopspreekuren van de Pluspunten, ondersteuning bij 

de thuisadministratie, bij de aanmeld- en sorteergroepen van de Schuldhulpverlening, het spreekuur 

voor Chineessprekenden, ten behoeve van de Chinese leefgemeenschap, signaleren van huiselijk 

geweld (Blue), preventieve huisbezoeken en helpen bij technische klussen thuis. De meeste 

vrijwilligers zijn actief in de Oostelijke Binnenstad. Daar worden zij ingezet op 118 verschillende 

activiteiten (2014 133). Schulddienstverlening maakt vooral gebruik van vrijwilligers van andere 

organisaties, zoals Vonk en Delta Lloyd. CentraM werkt ook met ervaringsdeskundigen, vooral bij de 

schulddienstverlening. 

 
  



 

27 

Van vrijwilliger naar cliënt 

Een oudere, actieve, buurtbewoonster werkte jaren als vrijwilligster bij CentraM. Een jaar geleden signaleerde 

de coördinator regelmatig dat het niet altijd klopt wat zij vertelde. Ook is zij regelmatig warrig, maar andere 

keren was ze weer heel helder en adequaat. Het was moeilijk om hier goed zicht op te krijgen. Enkele maanden 

later kwamen er meerdere ongeruste berichten bij CentraM binnen. De, van oorsprong Indonesische, vrouw 

blijkt regelmatig vergeetachtig, maakt vaak ruzie, loopt de hele dag op straat allerlei mensen aansprekend. 

Andere vrijwilligers laten de vrouw tijdens een overleg weten dat zij zich zorgen om haar maken. 

 

De vrijwilligerscoördinator gaat met haar in gesprek, dringt er op aan de huisarts te bezoeken. Maar de vrouw 

wil hier niets van weten; uiteindelijk stemt zij in maar zij gaat niet. Tijdens het overleg, in het kader van de 

wijkzorg, vraagt de vrijwilligerscoördinator consult bij de praktijkondersteuner van de huisarts. Afgesproken 

wordt dat als de vrouw toch niet zelf komt, de praktijkondersteuner haar zal uit nodigen voor een test. De 

vrijwilligerscoördinator vraagt de vrouw naar haar familie. Zij heeft vijf kinderen, maar niemand uit haar 

omgeving lijkt hen te kennen. De vrouw geeft aan met verschillende kinderen problemen hebben. Alleen over 

haar oudste dochter, die ook in Amsterdam woont is zij positief. 

De praktijkondersteuner heeft de vrouw getest, de ongerustheid blijkt terecht. De uitslag is met haar 

doorgenomen, ook de mogelijkheden voor hulp. Hier wil de vrouw echter niets van weten. De 

praktijkondersteuner komt niet verder met haar.  

 

De vrijwilligers coördinator organiseert ‘vrijwilligerswerk’ voor de vrouw in Ontmoetingscentrum De Keyzer. Het 

doel is om te kijken of het ontmoetingscentrum wat voor haar kan beteken. Voor de vrouw is het 

vrijwilligerswerk, maar feitelijk is zij hier ter observatie. Al snel wordt duidelijk dat het ‘vrijwilligerswerk’ niet  

meer is vol te houden de vrouw blijkt niet meer in staat om tafel te dekken.  

Opnieuw is de praktijkondersteuner geconsulteerd over de juiste aanpak: een confronterende of een 'zachte' 

aanpak. Het advies is het laatste, aardig blijven, veiligheid scheppen, afleiden. Dit wordt de aanpak, ook wordt 

geprobeerd haar van de alcohol af te leiden. Deze aanpak valt niet altijd mee. We vragen mensen in haar 

omgeving om incidenten te melden. Een buurtvrouw bijvoorbeeld dat ze de vrouw ontredderd heeft 

aangetroffen, zij wist de weg naar huis niet meer. Het wordt weer teruggekoppeld naar de 

praktijkondersteuner. Afgesproken wordt dat deze zal proberen in contact te treden met de familie. Daarna zal 

met de vrijwilligerscoördinator contact op worden genomen. De signalen van zorg over de vrouw blijven 

binnenkomen. Het wordt ingebracht op het wijkoverleg, als blijkt dat de vrouw een reis wilde boeken naar 

Indonesië. Niemand heeft de oplossing voor dit probleem. Gelukkig blijft de vrouw wel naar de Keyzer komen, 

inmiddels drie dagen per week. Zij beschouwt zichzelf nog als vrijwilliger, maar wordt daar gezien als cliënt.  

 

Een aantal weken later liep de vrouw geheel verward de praktijk in, het lukt de praktijkondersteuner om 

toestemming te krijgen in haar adresboekje te kijken, op zoek naar het telefoonnummer van de dochter.  

De dochter gaf aan graag contact te willen met het buurtnetwerk van haar moeder. Wij hebben er voor gezorgd 

dat dit contact is gelegd. Inmiddels is er een gesprek geweest met de dochter, medewerkers van de Keyzer en de 

vrijwilligerscoördinator. De dochter vertelde dat haar moeder zich het afgelopen anderhalf jaar steeds meer 

heeft afgezonderd van haar familie. Er zijn afstemmingsafspraken gemaakt. De dochter is nu 

hoofdcontactpersoon. Ze is blij dat er in de buurt zo goed voor haar moeder is gezorgd. 

 

Verbondenheid 

De focus van het vrijwilligerswerk op kwetsbare bewoners, vraagt om een langere, meer intensieve 

inzetbaarheid. Dit maakt het noodzakelijk om nog meer te investeren in vrijwilligers. Nieuw in 2015 is 

het vrijwilligerscafé. Dit, en het jaarlijkse uitje, versterkt de betrokkenheid van vrijwilligers bij de 

werkzaamheden van CentraM, maar ook bij elkaar. Er is meer uitwisseling en daardoor ook interesse 

voor elkaars vrijwilligerswerk. Dit heeft er onder andere toe geleid dat meer vrijwilligers bereid zijn 

op meerdere terreinen te worden ingezet.  
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Samenwerking formele en informele zorg 

In samenwerking met de Vrijwilligers Centrale Amsterdam is er in 2015 een inventarisatie gedaan van 

vrijwilligers organisaties die vrijwilligers inzetten op het gebied van zorg en welzijn. Aanleiding is de 

toenemende vraag naar vrijwilligers in de zorg, terwijl het aantal beschikbare vrijwilligers niet 

toeneemt. Er zijn 32 organisaties benaderd met een vragenlijst. De inventarisatie heeft geleid tot een 

beter inzicht in de mogelijkheden van inzet en ketensamenwerking rondom kwetsbare bewoners. De 

inventarisatie is de start van goede afstemming en samenwerking. In 2016 zal CentraM de 

samenwerking met deze organisaties verder opbouwen.  

In zorg en welzijn is vooral vraag naar vrijwilligers die zich voor langere tijd en intensiever willen 

inzetten. Op dit moment zijn er te weinig vrijwilligers die dit willen, bijvoorbeeld ingezet worden bij 

een dementere oudere. Door de samenwerking met de informele organisaties kunnen mogelijk 

krachten worden gebundeld bij het werven van nieuwe vrijwilligers.  

 

4.6.2. Klussenhulp 
In 2015 is het aantal klussendiensten verder teruggelopen. Voerde CentraM in 2014 nog 154 klussen 

uit, in 2015 waren dit er 108. Deze daling wordt vooral veroorzaakt door verscherping van het 

toelatingsbeleid, de klussendienst is alleen nog beschikbaar voor mensen met een 

minimuminkomen. De signaleringsfunctie staat hierdoor onder druk. Eind 2015 heeft CentraM het 

stadsdeel voorgesteld de menskracht en middelen vooral in te zetten voor de kwetsbaarste 

bewoners en niet alleen naar inkomen te kijken.  
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5. Projecten 

5.1 Projecten met (deels)externe financiering  

 

5.1.1. Bijzondere doelgroepen met een schuldhulpvraag 
Op 1 maart is het project ‘Doelgroepen met een schuldhulpvraag’ gestart, nadat uit registratie, Mesis 

en gezondheidsmonitor doelgroepen zijn onderscheiden die om extra aandacht vragen. Het project 

wordt gefinancierd door onze moederorganisatie Zorg en Bijstand, de eerste algemene 

armoedevoorziening van het land. Ook dragen enkele, van oorsprong katholieke armoede 

organisaties, bij, het SKAN fonds, het RCOAK en PIN. Ook heeft de Fundatie “Van den Santheuvel 

Sobbe” Stichting subsidie gegeven. Het project is gestart en heeft al snel zichtbare resultaten 

opgeleverd. Onder andere door de koppeling van het project aan andere projecten in het kader van 

de vernieuwing schuldhulpvraag.  

Het project is gestart met een nader onderzoek naar de doelgroep. Hieruit blijkt dat 62% van de 

cliënten van CentraM laag scoren op de onderdelen zelfregie, motivatie en gedrag. Bij velen van hen 

is er sprake van een of meerdere beperkingen (verstandelijk, psychiatrisch, taalproblemen) en/of een 

verslaving. Deze cliënten hebben doorgaans grote moeite met de bestaande regels en voorwaarden 

voor schuldhulpverlening. De kans op uitval is groot wanneer zij strikt begeleid en ondersteund 

worden volgens de beleidsregels van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening. 

 

Uit de analyses in de startfase van het project, blijkt dat er drie momenten in het 

hulpverleningsproces zijn waarbij het risico op uitval groot is, nl. direct na de aanmelding, na de 

eerste inloop/sorteerbijeenkomst en gedurende de stabilisatiefase. In het project worden deze drie 

momenten in het hulpverleningsproces aangepakt. 

 

CentraM heeft, in het eerste jaar van het project, het schuldhulpverleningsproces aangepast. Uit 

onderzoek van het lectoraat Armoede en Participatie10 wordt duidelijk dat het belangrijk is dat 

iemand die zich aanmeldt voor schuldhulpverlening snel moet worden geholpen. Dit betekent snel 

een afspraak maken en persoonlijke aandacht geven. Dit is nodig omdat mensen vaak (te) lang 

wachten met het vragen om hulp bij het aanpakken van hun schulden. Dit gegeven is meegenomen 

als leidraad voor de aanpassingen in de aanpak. 

 

Om het risico op uitval direct na aanmelding te verkleinen is CentraM gestart met vier inloopgroepen 

per week. Als een cliënt zich aanmeldt krijgt hij/zij direct de mogelijkheid aangeboden om dezelfde 

middag, de volgende dag of wanneer het de cliënt uitkomt langs te komen. Andere wijzigingen zijn: 

 De cliënt ontvangt geen uitnodigingsbrief maar een email of sms ter bevestiging van de 

afspraak, die hij zelf heeft gemaakt. 

 In de inloop wordt de cliënt welkom geheten en er wordt hem een persoonlijk gesprek 

aangeboden (het BAS-gesprek).  

 Het staat cliënten vrij om op meerdere momenten in de week de inloop te bezoeken en te 

werken aan het eigen budgetplan. Zij bepalen zelf de snelheid van het traject.  

                                                           
10 HVA - RAAK-onderzoek ‘Sturen op motivatie’, 2014. 
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 Als de cliënt na aanmelding niet aanwezig is op de afgesproken tijd, wordt hij/zij gebeld, in 

plaats van een brief thuis te ontvangen.  

Om het contact met de cliënt (na het eerste gesprek en inloopmoment, dit is het tweede moment, 

waarin risico op uitval het grootst is) vast te houden, voert CentraM op verschillende onderdelen 

activiteiten uit:  

1. Het versterken van de samenwerking met ketenpartners, zoals HVO Querido, Samen DOEN, GGZ, 

Jellinek, Volksbond, Leger des Heils. Met hen zijn werkafspraken gemaakt en hebben zij een vaste 

contactpersoon. Deze contactpersonen voeren, eventueel op locatie, BAS-gesprekken met cliënten. 

En wordt er nauw samengewerkt met hulpverleners van de ketenpartners vanuit een 

gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. 

 

2. Integratie van de budgetcursus in de inloopbijeenkomsten. De inzichten vanuit het boek 

Schaarste11 nemen wij hierbij als uitgangspunt. In de inloop wordt aan veel zaken gewerkt, waardoor 

cliënten het vertrouwen krijgen dat hun problemen integraal worden opgepakt. De aanpak is er op 

gericht om hen regie terug te geven. Zij maken de administratiemap op orde, plegen telefoontjes 

naar instanties, schrijven brieven, vullen het screeningsinstrument Mesis in, krijgen een budgetadvies 

gesprek, maken een budgetplan en starten additionele dienstverlening. De cliënt krijgt hulp waar 

nodig, van medebezoeker (er wordt gebruik gemaakt van de groepsdynamiek), vrijwilliger, stagiaire 

en/of professional. 

 

3. Extra ondersteuning in het netwerk. In 2016 richt CentraM zich op het derde moment waar het 

risico op uitval groot is. Dan wordt er extra ondersteuning gezocht in het netwerk. Er worden maatjes 

ingezet en groepswerk opgestart om de motivatie van de cliënt vast te houden. In 2015 is hiermee 

gestart, in 2016 wordt dit verder uitgebreid als deel project binnen het project ‘bijzondere groepen 

met een schuldhulpvraag’. 

 

Resultaten 

De eerste resultaten van het project zijn hoopgevend. De meeste verbeteringen zijn na de zomer 

2015 uitgevoerd. Nu al is duidelijk dat de uitval in de eerste fase van de schuldhulpverlening van 

20.5% in 2014 in 2015 is teruggelopen tot 8%. Door verbeteringen in de aanpak van ook de volgende 

fases van het schuldhulpverleningstraject is er veel winst te behalen. In onderstaand schema zijn de 

resultaten vermeld. Uit de cijfers blijkt dat het percentage succesvolle afsluitingen in 2015 is 

gestegen naar 70% (2014 54%). De absolute aantallen in onderstaand overzicht geven een vertekend 

beeld aangezien de vraag in 2015 met 18% is afgenomen (ten opzichte van de prognose).  

 
Aantallen succesvolle 
afsluiting dossier 

2014 % 2015 % 

Informatie en advies 46 8% 72 14% 

Stabilisatie 96 17& 86 16% 

Sanering via GKA 135 24% 169 32% 

Sanering vis WSNP 30 5% 43 8% 

 
Het project geeft goed inzicht in de doelgroep en de momenten waar uitval het grootst is. Dit heeft 

geleid tot een verbeterde aanpak van het schuldhulpverleningstraject en de samenwerking met 
                                                           
11

 Schaarste, Hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen, Sendhill Mullainathan en Eldar Shafir. Maven Publishing 
2013.  
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ketenpartners. Een belangrijk resultaat van het project is ook een aanpassing in de werkwijze, 

gekozen is voor een outreachende aanpak. Wekelijks is er een schuldhulpverlener aanwezig in de 

teamvergadering van Samen DOEN voor consultatie en advies en het bespreken van casuïstiek; ook 

andere instellingen voor Maatschappelijke Dienstverlening doen dit. Ook is wekelijks een 

schuldhulpverlener aanwezig bij de Volksbond. Nadruk in de werkwijze was het maken van contact, 

hier werd in eerste instantie argwanend op gereageerd. Inmiddels wordt de schuldhulpverlener met 

open armen ontvangen en vinden er op de locatie van de Volksbond, BAS en BOM-gesprekken 

plaatst. De intentie is om ook budgettrainingen te gaan aanbieden. Deze aanpak zal in 2016 worden 

uitgebreid naar andere ketenpartners.  

 

5.1.2. Voedselbank 
CentraM levert al jaren een sociaal werker ter ondersteuning van gebruikers van de Voedselbank. De 

moederorganisatie van CentraM, stichting Zorg en Bijstand, heeft het in 2014 mogelijk gemaakt de 

inzet te verdubbelen. Dit is in 2015 gecontinueerd. De sociaal werkers zijn aanwezig bij intakes met 

nieuwe cliënten en zijn zij wekelijks aanwezig bij de uitgifte van voedselpakketten. Bij deze groep 

wordt ook informatie gegeven over de budgetadviesgesprekken door het uitreiken van 

antwoordkaartjes (zie 5.4.3.).  

 

Op initiatief van de Protestante Diaconie Amsterdam ontwikkelen enkele organisaties aanvullend 

aanbod voor klanten van de Voedselbank. In maart 2016 start, naast een van de uitgiftepunten, de 

Sociale Kruidenier. Deze voorziening biedt mensen in armoede houdbare producten voor een kleine 

prijs. De winkel is een aanvulling op de voedselhulp van de Voedselbank en is geopend tijdens het 

dagdeel waarop de voedselpakketten worden uitgedeeld.  

In de winkel is ook een inloopruimte waar klanten koffie/thee kunnen krijgen, daar worden ook 

activiteiten aangeboden die gebruikers van de Voedselbank de kans vergroten om zelf hun bestaan 

weer op orde te brengen. CentraM zal een actieve rol spelen in deze inloop. In eerste instantie zal 

het een financiële inloop zijn waar klanten terecht kunnen voor het ordenen van hun administratie, 

het leren budgetteren en informatie en advies kunnen krijgen over allerlei financiële zaken. Na de 

start zal bekeken worden of er behoefte is aan andere trainingen, waarop CentraM een aanbod kan 

ontwikkelen. 

5.2 Projecten WPI 

5.2.1. Budgetadviesgesprekken 
In het kader van de deliveryaanpak die door wethouder Vliegenthart is ingezet, heeft CentraM het 

project Budgetadviesgesprekken (BAS) uitgevoerd. Dit project is, door goede resultaten, in het najaar 

onderdeel geworden van het reguliere aanbod. 

 

In dit experiment is er met de cliënt, direct na de aanmelding voor schuldhulpverlening, een 

persoonlijk gesprek. In dit gesprek wordt zowel naar de schuldenproblematiek gekeken als ook de 

gehele situatie van de cliënt. Het is belangrijk dat iemand direct en individueel wordt gehoord; door 

het BAS-gesprek kan snel passende hulpverlening worden aangeboden.  

Indien nodig wordt, met toestemming van de cliënt, contact gezocht met betrokken ketenpartner(s) 

en een gezamenlijk plan gemaakt om de cliënt te ondersteunen. Wanneer het inkomen nog niet op 

orde is wordt direct een sociaal raadsvrouw ingezet. Het BAS-gesprek kan zowel plaatsvinden op een 
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van de CentraM locaties alsook locaties van ketenpartners zoals HVO Querido, de Volksbond, Samen 

DOEN. En, waar nodig, kan het BAS-gesprek tijdens een huisbezoek plaatsvinden.  

 

In 2015 hebben 229 cliënten een BAS-gesprek ontvangen: 

- 21 cliënten hadden voldoende aan eenmalige informatie en advies. 

- 78 cliënten werden doorverwezen naar passende hulpverlening. Voor deze cliënten is 

contact gezocht met ons sociale wijkteam of een ketenpartner. Er is sprake van een warme 

overdracht. 

- 130 cliënten konden direct door naar de schuldhulpverlening (WGS). 

 

Verborgen talent 

Tijdens een netwerkcontact met een woningbouwvereniging wordt zorg uitgesproken over een huurder met een 

huurachterstand. De incassomedewerker heeft per mail contact met hem gelegd. In zijn antwoord geeft hij aan 

al maanden zijn brievenbus niet te hebben geleegd. Wij nemen telefonisch contact met hem op en vragen hem 

of het goed is dat een sociaal werker bij hem langskomt. Gelukkig stemt hij hier mee in. Nerveus en, na een 

biertje genomen te hebben om wat rustig te worden, doet hij de deur open.  

Zijn huis is opgeruimd, maar niet echt schoon. Het eerste wat opvalt zijn tekeningen. De sociaal werker vraagt 

hem hiernaar. Hij geeft aan dat dit zijn grote hobby is.  

De man geeft aan dat hij een moeilijk jaar achter de rug heeft, hij heeft psychische problemen. De brievenbus 

heeft hij een half jaar niet meer geleegd en hij durft het nu niet meer te doen. Samen maakt men afspraken 

over wat er moet worden aangepakt en hoe. Te beginnen met het legen van de brievenbus. De opgepropte, 

gevouwen brieven worden opgevangen in een zak. Vervolgens wordt een begin gemaakt met het openen, en 

gladstrijken, van de brieven. De laatste brieven dateren van vier maanden daarvoor. Daarna kon er echt niets 

meer in de brievenbus. Om het risico van stopzetten van de uitkering te voorkomen wordt contact opgenomen 

met WPI en, vanwege de huurachterstand, met de woningbouwvereniging.  

Voor de andere zaken kom hij naar het Pluspunt, onder andere voor hulp van de sociaal raadsvrouw. Het gaat 

o.a. om. een beslaglegging door de Gemeentebelasting op zijn WPI uitkering. Door de brieven niet te open heeft 

hij een kans laten lopen om kwijtschelding aan te vragen, er is iets mis met de zorgtoeslag en ook treffen we in 

zijn post een zeer onduidelijke afrekening van energie aan; hier gaat het om betaling van € 1300,--. 

Alles is inmiddels aangepakt. De man is een regelmatige bezoeker van het Pluspunt. Het biedt structuur. Hij kan 

zijn vragen direct stellen en komt hij lotgenoten tegen. Soms komt hij alleen om een kopje thee mee te drinken. 

Hij komt weer buiten, leegt elke dag de brievenbus en maakt zijn post open. Op het Pluspunt is hij in contact 

gekomen met het Wijkcentrum Jordaan/Gouden Reael. Sinds deze zomer maakt hij voor elke wijkkrant een 

tekening. Ook heeft hij de tekening gemaakt voor de kaart die CentraM onder stadsdeelbewoners verspreidt. 

Via deze BOM-kaart’ (BOM staat voor Budgetadviesgesprek Op Maat) kunnen bewoners een 

budgetadviesgesprek aanvragen. Zijn eigen ervaring heeft hij hier goed kunnen gebruiken, van geen uitweg zien 

naar het ‘licht’ van een toekomst met voldoende geld. 
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In kader van preventie en vroeg signalering worden BOM-gesprekken aangeboden op onze 

Pluspunten en aan cliënten van onze ketenpartners waaronder cliënten van Samen DOEN. 

De doelstelling is het voorkomen van financiële problemen en schulden. Samen met de cliënt wordt 

een budgetoverzicht gemaakt, er wordt gekeken of er inkomens verruimende regelingen van 

toepassing zijn zodat het inkomen op orde is en wordt er bekeken of het inkomsten- en 

uitgavenpatroon met elkaar in overeenstemming zijn.  

 

Vanaf 1 juli hebben er 34 BOM-gesprekken plaatsgevonden. Dit is behoorlijk minder dan wij hadden 

verwacht, zeker omdat onze ketenpartners positief reageerden op het initiatief. Uit de evaluatie 

blijkt dat de bekendheid nog onvoldoende aanwezig is bij uitvoerende medewerkers van onze 

ketenpartners. In 2016 gaan we door met de BOM-gesprekken en zullen wij investeren in het 

verstevigen van de samenwerking met ketenpartners en de bekendheid met dit product. 

Vanaf 2016 gebruiken we voor deze gesprekken de term ‘Buurtgesprek’. 

  

5.2.2.  Schuldhulp op maat 
Een ander project, in het kader van de deliveryaanpak, is het intensiveren van de samenwerking 

tussen de schuldhulpverlener en de ambulant begeleider van Mentrum. Door deze intensivering kan 

in veel gevallen uitval worden voorkomen. Deze samenwerking is belangrijk voor de voortgang van 

de schuldhulpverlening. In dit project wordt bekeken of de ambulante begeleiding van Mentrum 

effectiever wordt wanneer de financiële situatie van de cliënt verbetert. 

 

Uit de tussenevaluatie, augustus 2015, is gebleken dat de vraag vanuit Mentrum minder groot is dan 

verwacht. Dit komt doordat het Maatschappelijk Werk van Mentrum ook werkzaamheden verricht in 

kader van schuldhulpverlening, zoals aanvragen bewind of budgetbeheer. En zijn er cliënten van 

Mentrum die (nog) niet gemotiveerd zijn om aan hun schulden te werken. In dat geval wordt de 

schuldhulpverlener uitgenodigd voor een gesprek met de cliënt, in aanwezigheid van de 

maatschappelijk werker van Mentrum. In dit gesprek wordt uitleg gegeven over schuldhulp. Door de 

informatie over inhoud en procedure wordt geprobeerd de cliënt te motiveren voor 

schuldhulpverlening.  

 

Omdat de vraag kleiner is dan verwacht is besloten om in dit project ook cliënten, met complexe 

problematiek waaronder psychiatrische problemen, van andere ketenpartners op te nemen. In 2015 

zijn er 9 cliënten ondersteund, waarvan 3 cliënten verwezen door Mentrum en 6 cliënten verwezen 

door GGZinGeest of HVO Querido; 1 cliënt was een zelfmelder. Alle cliënten zijn nog in beeld, er is 

geen uitval. Om de effecten op (middel)lange termijn te volgen loopt het experiment door tot juni 

2016. 

 

5.3 Projecten OJZ 

5.3.1. De Veilige Haven 
2015 was een bijzonder jaar. In het eerste half jaar ging de aandacht nog vooral uit naar de vraag of 

de Veilige Haven als stedelijke voorziening voortgezet zou (moeten) worden. In 2013 werd al 

geconstateerd dat de offerte van CentraM, voor de periode 2013-2015, was gebaseerd op onjuiste 
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aannames. Het aantal jongeren dat een beroep doet op de dienstverlening is niet ongeveer 100, 

maar slechts de helft. Dit is duidelijk geworden door nauwkeurig te registreren en te werken conform 

de afspraken over de doelgroep (leeftijd en regiobinding) en het type dienstverlening (kortdurend). 

Ook bleek de doelstelling 'in drie jaar overdracht van de dienstverlening naar de reguliere 

Maatschappelijke Dienstverlening’ te ambitieus. Doordat er minder Amsterdamse jongeren een 

beroep doen op de dienstverlening, en er dus ook minder wordt begeleid, kan er minder ervaring 

worden opgebouwd bij de organisaties voor Maatschappelijke Dienstverlening. Ook blijken veel 

jongeren het moeilijk te vinden om in hun eigen stadsdeel ondersteund te worden, uit angst om daar 

gezien te worden.  

 

Om deze jongeren doelgroep goed te kunnen bereiken zijn er in 2015 op ruime schaal posters en 

folders op scholen verspreid. Ook is volop geïnvesteerd in het netwerk om meer jongeren te 

bereiken.  

Ondanks alle inspanningen van CentraM is de doelstelling van het aanbieden van deze 

dienstverlening aan 100 jongeren niet gehaald. CentraM bevond zich hierdoor in een lastige positie. 

We zijn daarom erg blij met het onderzoek van de GGD naar De Veilige Haven. Onderzoeker Wendy 

van der Veldt heeft de Veilige Haven anderhalf jaar op de voet gevolgd, in haar rapport bevestigd zij 

wat CentraM in haar rapportages heeft aangegeven. Zij pleit voor handhaving van een centrale 

voorziening Veilige Haven. 

 

CentraM geeft aan de oorspronkelijke opzet van de Veilige Haven niet te willen voortzetten. Ondanks 

dat heeft de gemeente CentraM in de zomer van 2015 gevraagd een nieuwe offerte in te dienen. 

Hierbij werd aangegeven dat de wethouder het beleid heeft bijgesteld. Het decentraliseren van de 

dienstverlening bij de Maatschappelijke Dienstverlening is niet meer het doel. De noodzaak van een 

centrale voorziening voor jonge bi culturele LHBT-ers wordt op dit moment onderschreven. 

September 2015 hebben gemeente en CentraM overeenstemming gevonden over het voortzetten 

van de voorzieningen in 2016 en 2017. De Veilige Haven blijft een stedelijke voorziening, desondanks 

wordt er blijvend geïnvesteerd in het vergroten van de specifieke kennis en ervaring bij sociaal 

werkers in de Maatschappelijke Dienstverlening. De intervisie/casuïstiekbespreking wordt voortgezet 

en de scholing ook. Waar mogelijk vindt doorverwijzing plaats, desnoods naar een sociaal werker in 

een ander stadsdeel dan waar de jongere woont/verblijft.  

 

In de offerte van CentraM is, in overeenstemming met de gemeente, de doelgroep breder 

geformuleerd. De doelgroep is nog steeds Amsterdamse bi culturele LHBT jongeren, maar zowel het 

begrip jong als de invulling van Amsterdam is verruimd. Ook bi culturele LHBT-ers die op latere 

leeftijd openlijk voor hun seksualiteit uitkomen, en daarbij vergelijkbare problemen ondervinden dan 

jongeren, kunnen geholpen worden. De absolute leeftijdsgrens is 40 jaar. Als het gaat over 

afbakening van regio, bedoelen we de regio Amsterdam. Jongeren die wegens hun seksuele 

geaardheid Amsterdam een tijd hebben moeten verlaten mogen ook worden ondersteund, evenals 

bankslapers. 

 

Nadat in september werd besloten de Veilige Haven door CentraM te laten voortzetten is er direct 

een Arabisch sprekende medewerker gezocht en gevonden. Geen moment te vroeg. Kort daarna 

kwamen vluchtelingen de stad binnen en uiteraard onder hen ook HBT-ers. 
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Vanaf de eerste week is hij, en zijn collega’s, ingezet ten behoeve van de homoseksuele 

vluchtelingen. Hoewel het karakter van de dienstverlening van de Veilige Haven kortdurend is, wordt 

hier voor deze groep van afgeweken. 

  

5.3.2. Verbinden formele en informele zorg 
In het kader van het stedelijk project ‘Verbinden formele en informele zorg’ (mogelijk gemaakt door 

de motie Poorter), heeft CentraM twee projecten ingediend. Het eerste project is ‘Welzijn op 

Recept’. Voor dit project is gekozen omdat deze goed aansluit bij de verbetering van de relatie met 

huisartsen  

Met behulp van dit project wil CentraM een kwaliteitsslag maken in het uitvoeren van huisbezoeken; 

gericht op preventie. Hierbij wil CentraM vooral leren hoe in contact te komen met moeilijk 

toegankelijke mensen, zoals bijvoorbeeld preventief huisbezoek bij 80 jarigen. 

 

Huisbezoeken 

Door middel van het project ‘huisbezoeken in het kader van preventie’ wil CentraM leren hoe 

contact te leggen met bewoners die zich in een situatie bevinden die aanleiding geeft tot zorg, 

waarbij de persoon die deze zorg nodig heeft niet bekend wil worden. Hoe voer je een gesprek als er 

niet een duidelijke aanleiding is, vanuit de bewoner gezien. De expert die CentraM toegewezen heeft 

gekregen vanuit het stedelijke project heeft ons even doen verdwalen, richting samenwerking met 

de stadsdorpen. In overleg met de gemeente is besloten dat wij dit pad wel vervolgen, maar dan als 

een eigen, CentraM, project. Geprobeerd wordt om beide sporen aan elkaar te verbinden.  

 

Welzijn op Recept 

Welzijn op Recept voert CentraM samen uit met IJsterk. CentraM heeft inmiddels met twee derde 

van de huisartsen contact. In de gesprekken met de huisartsen wordt Welzijn op Recept 

geïntroduceerd. Veel huisartsen zijn hier in geïnteresseerd. De activiteiten, die zullen worden 

aangeboden, zijn inmiddels in kaart gebracht. Daarnaast worden er verschillende acties in gang gezet 

om bekendheid te geven aan Welzijn op Recept. Onder andere posters en folders en aanpassing van 

de website (sociaalwijkteamamsterdam.nl). Begin maart 2016 wordt in elk gebied een kick-off 

gehouden. 

 

5.3.3. Versterken mantelzorg 
Bezuinigingen in de zorg leiden onder andere tot decentralisatie van taken, waarbij een groter 

beroep wordt gedaan op de mantelzorger voor het uitvoeren van zorgtaken voor naasten.  

In dat kader voert CentraM vanaf september 2015 tot 1 juli 2016 twee projecten uit. Deze hebben 

tot doel het in kaart brengen van: 

- Huidige belasting van mantelzorgers in stadsdeel Centrum. 

- Helderheid geven in welke mogelijkheden informele- (partijen) en formele zorg bieden om 

mantelzorgers te ondersteunen. Vooral gericht om vermindering van overbelasting bij 

mantelzorgers. 

 
Er zijn twee projecten gestart. Project 1 is gericht op het versterken van mantelzorgondersteuning 

door informele partijen en professionals. Project 2 richt zich expliciet op het versterken van 

mantelzorgers van mensen met een psychische beperking. In beide projecten wordt de 
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samenwerking tussen CentraM onder andere MEE geïntensiveerd. Beide projecten dragen bij aan het 

geven van inzicht over hoe de coördinatie van de informele zorg in stadsdeel Centrum moet worden 

ingevuld. De projecten hebben raakvlakken met diverse ontwikkelingen en projecten binnen 

CentraM zoals: 

1. De overdracht van individuele ondersteuning van Markant naar CentraM. Doel hiervan is dat 

alle medewerkers uit beide wijkteams, uiterlijk medio 2016, in staat zijn individuele 

mantelzorgondersteuning te bieden. 

2. De projecten 'Samenwerking informele zorg' en ‘Welzijn op recept'.  

 

5.4 Projecten Stadsdeel  

5.4.1. Programma Sociaal Wijkteams 
In het vorig jaarverslag is aangegeven dat CentraM, IJsterk en het wijkcentrum Jordaan/Gouden 

Reael met behulp van organisatie adviesbureau Twijnstra en Gudde een programma hebben 

ontwikkeld voor de sociaal wijkteams. Het programma is gericht op de belangrijkste problemen die in 

de wijkanalyses naar voren zijn gekomen:: armoede, eenzaamheid en het ondersteunen van 

stadsdeelbewoners bij het langer zelfstandig thuis wonen. De projecten in dit programma hebben elk 

een trekker uit een van de drie organisaties. Het geheel wordt door een externe programmamanager 

aangestuurd.  

 

In drie van de vier buurtgerichte projecten, t.w. Marnixstraat (armoede), Haarlemmer Houttuinen 

(armoede) en Plantage/Weesperbuurt (langer zelfstandig thuis blijven wonen), worden onder andere 

huisbezoeken als instrument uitgevoerd om mensen in beeld te krijgen. In de 

Plantage/Weesperbuurt wordt nu vanuit de informele en formele netwerken in de buurt een 

burennetwerk opgebouwd dat tot doel heeft om (verborgen) eenzaamheid snel op te sporen en aan 

te pakken. 

 

In elk projectgebied is een 0-meting gehouden. Naast het verzamelen van statistisch materiaal zijn er 

buurtgesprekken (en enquêtes) gevoerd met bewoners en gesprekken gevoerd met in de wijk 

werkzame (in)formele organisaties. De uitkomsten gaven goed inzicht in de knelpunten en 

mogelijkheden. De resultaten verschillen per gebied. In de Haarlemmerhouttuinen wil bijvoorbeeld 

een vijfde van de geënquêteerde bewoners zich inzetten voor activiteiten in de buurt. Dit potentieel 

wordt in deze buurt al volop benut in het project. Buurtcentrum Reel wordt bijvoorbeeld door de 

inspanningen vanuit het project een bruisend centrum voor jong en oud. Ondanks een vliegende 

start blijkt het potentieel in de Marnixstraat veel moeilijker aan te boren. Dit heeft te maken met de 

samenstelling van de bevolking, maar ook door een renovatieproject van IJmere. Dit heeft er in ieder 

geval toe geleid dat de contacten met de corporaties zijn geïntensiveerd en dat er wordt afgestemd. 

Ervaringen die we meenemen in de projecten van 2016. Statistische gegevens zijn onvoldoende, 

hebben wij geleerd. Een check bij zowel woningcorporaties als de wijkregisseur is essentieel.  

 

5.4.2.  Versterken relatie met de huisartsen 
Dankzij een extra subsidie van het stadsdeel levert CentraM extra inzet om de relatie met huisartsen 

te versterken en een stevig basis te leggen voor de driehoek huisartsen, wijkverpleging en 

Maatschappelijke Dienstverlening. Hierbij heeft CentraM zich laten adviseren door 1ste Lijn 



 

37 

Amsterdam. Bijvoorbeeld over de aanpak van de vele zzp-ers in het stadsdeel. In 2015 is er met twee 

derde van alle huisartsen en praktijkondersteuners een (ver)nieuw(d)e relatie op gebouwd.  

 

Dit heeft geleid tot een toename van verwijzingen door huisartsen naar CentraM; in 2015 waren dit 

91 verwijzingen, 7% van het totaal. Niet alle huisartsen en/of praktijkondersteuners staan in eerste 

instantie een intensivering van het contact. Zij zien niet bij voorbaat de voordelen van 

samenwerking. Een aantal malen zijn sociaal werkers onaangekondigd langsgegaan bij huisartsen, 

omdat er maar geen reactie kwam. Dit leidt vrijwel altijd tot een positieve reactie. Op de vaste 

contactpersoon bij CentraM en op het materiaal dat wordt achtergelaten. Met de huisartsen worden 

duidelijke werkafspraken gemaakt over terugkoppeling bij verwijzing en over evaluatie. Om de 

huisartsen van goede en relevante informatie te voorzien is nieuw infomateriaal ontwikkeld vanuit 

de middelen ‘Verbinden formele en informele zorg’ en wordt Welzijn op Recept ontwikkeld. 

In dit kader wordt ook de relatie met Buurtzorg verbeterd, onder andere door lunchbijeenkomsten 

(per kwartaal) met wijkverpleegkundigen en sociaal werkers.  

 

5.4.3. Armoede preventie 
Budget op Maat (BOM) 
Vanaf juni 2015 worden er, in kader van preventie en vroeg signalering, BOM-gesprekken 

aangeboden op de Pluspunten van CentraM met als belangrijkste doel het voorkomen van financiële 

problemen en schulden. Inhoud van deze gesprekken zijn:  

-het maken van een budgetoverzicht met de stadsdeelbewoner.  

-het vaststellen of er inkomen verruimende regelingen van toepassing zijn (waardoor het inkomen op 

orde kan worden gebracht). 

-het inzichtelijk maken van het inkomsten- en uitgavenpatroon van de bewoner en het laten 

overeenkomen hiervan.  

De Budget op Maatgesprekken (vanaf 2016 noemen we deze Buurtgesprekken) worden ingezet als 

instrument bij de armoedeprojecten in het kader van het Programma van de Sociaal Wijkteams. 

 

BOM antwoordkaartjes 

Eind 2015 heeft CentraM briefkaarten ontwikkeld waarmee bewoners kunnen aangeven dat zij 

geïnteresseerd zijn in een Budgetadviesgesprek. Dit kaartje wordt in specifieke straten/gebieden huis 

aan huis verspreid en is onder andere ook beschikbaar bij ketenpartners en in de Huizen van de 

Buurt. De kaart is mogelijk gemaakt door een bijdrage van de armoedemiddelen van het stadsdeel.  

 

De kaart is vanaf eind 2015 verspreid in drie wijken/straten, waarvan wij weten dat er veel 

armoedeproblematiek voorkomt (een gedeelte van de Jordaan, de Haarlemmerhouttuinen en de 

Wittenburg). De briefkaarten kunnen bewoners kosteloos terugsturen. Zij kunnen aangeven dat zij 

graag een gesprek willen over hun inkomen, onderzoek naar de mogelijkheid van inkomens 

verruimende voorzieningen, zorgen over hun financiële situatie, ondersteuning bij het maken van 

een budgetoverzicht en dergelijke. Het is nog te vroeg om goed inzicht te hebben in de resultaten 

van deze verspreiding maar de eerste reacties zijn positief. Vooral vanuit Wittenburg wordt deze 

gelegenheid volop aangegrepen. 
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Bijlage 1: Organisatie 
 
Personeel 
Totaal aantal fte per 1 januari 2015: 33,95 fte waarvan vrouw 23,59 en man 10,36 

Totaal aantal fte per 31 december 2015: 37,39 fte waarvan vrouw 27,11 en man 10,28  

 

Ziekteverzuim 

Het ziekteverzuim over 2015 was 4,12 %, waarvan:  

Langdurig verzuim: 1,37 % 

Middellang verzuim: 1,2 % 

Kort verzuim:  1,54 % 

 
Raad van Toezicht  
Op 31 december 2015 bestond de Raad van Toezicht uit een voorzitter en vier leden: 
Mevrouw Bea Irik    voorzitter  
Mevrouw Jacqueline Loomans    lid  
Mevrouw Wonah de Koningh    lid  
Mevrouw Anita Kuyper    lid 
De heer Aart Nolen     lid 
 
De Raad van Toezicht is zeven keer bijeengeweest met de bestuurder.  
De Raad van Toezicht volgt de Good Governance regels die betrekking hebben op de zorgsector. De 
raad heeft zowel een Auditcommissie als een Commissie HRM en Kwaliteit ingesteld.  
 
Auditcommissie 
Op 31 december 2015 bestond de Auditcommissie uit een voorzitter en een lid: 
Mevrouw Jacqueline Loomans    voorzitter  
Mevrouw Anita Kuyper    lid  
 
De Auditcommissie is zes keer bijeengeweest met de bestuurder.  
 
Commissie HRM en Kwaliteit 
Op 31 december 2015 bestond de Commissie HRM en Kwaliteit uit een voorzitter en een lid: 
De heer Aart Nolen     voorzitter  
Mevrouw Wonah de Koningh    lid  
 
De commissie is vijf keer bijeengeweest met de bestuurder.  
 
Cliëntenraad 
De Samenstelling van de Cliëntenraad per 31 december 2015 was: 
De heer Itzchak Jacobsen    voorzitter 
Mevrouw Alida Beekhuis    lid 
Mevrouw Selima Krijger   lid 
Mevrouw Joanne Chan    lid 
De heer Eduard Ponder    lid 
 
De Cliëntenraad is twee keer met de bestuurder bijeengeweest. 
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Ondernemingsraad 
De samenstelling van de Ondernemingsraad per 31 december 2015 was: 
Noor Conijn    voorzitter 
Romana Cruden    lid 
Wolf Krepel     lid 
 
De Ondernemingsraad is zeven keer met de bestuurder bijeengeweest.  
  



 

 

Bijlage 2: Cijfers  
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Alimentatie 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

AOW; ANW (nabestaandenpensioen) 4 7 12 2 1 22 31 35 40 25 179 

Arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA, Wajong, TW; invaliditeitspensioen) 3 6 2 3 1 17 27 4 32 6 101 

Inkomsten uit loondienst 9 15 5 8 4 28 45 21 43 11 189 

Inkomsten uit zelfstandig beroep of eigen bedrijf 1 1 1 1 1 0 8 2 4 0 19 

Inkomsten uit ziektewet 1 1 0 0 0 2 10 3 13 5 35 

Leeft van inkomen van een ander 0 1 0 0 0 2 0 0 3 1 7 

Overig 2 3 2 1 2 7 12 9 27 8 68 

Pensioen/Lijfrente 1 0 0 1 0 3 11 2 6 4 28 

Sociale voorzieing (/WWB; IOAZ; IOAW) 17 17 12 4 8 65 104 46 144 52 469 

Studiefinanciering 1 0 2 0 0 2 4 1 4 1 15 

Uitkering + ander inkomen  0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 

Werkeloosheidsuitkering (WW; toeslagenwet; wachtgeld) 1 4 5 0 1 5 11 2 19 11 59 

Zonder inkomen 2 2 1 2 0 4 7 6 11 4 39 

             

Totaal 42 57 42 22 18 158 272 131 342 128 1212 
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Alimentatie 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

AOW; ANW (nabestaandenpensioen) 10% 12% 29% 9% 6% 14% 11% 27% 12% 20% 15% 

Arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA, Wajong, TW; invaliditeitspensioen) 7% 11% 5% 14% 6% 11% 10% 3% 9% 5% 8% 

Inkomsten uit loondienst 21% 26% 12% 36% 22% 18% 17% 16% 13% 9% 16% 

Inkomsten uit zelfstandig beroep of eigen bedrijf 2% 2% 2% 5% 6% 0% 3% 2% 1% 0% 2% 
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Inkomsten uit ziektewet 2% 2% 0% 0% 0% 1% 4% 2% 4% 4% 3% 

Leeft van inkomen van een ander 0% 2% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 1% 1% 

Overig 5% 5% 5% 5% 11% 4% 4% 7% 6% 6% 6% 

Pensioen/Lijfrente 2% 0% 0% 5% 0% 2% 4% 2% 2% 3% 2% 

Sociale voorziening (/WWB; IOAZ; IOAW) 40% 30% 29% 18% 44% 41% 38% 35% 42% 41% 39% 

Studiefinanciering 2% 0% 5% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

Uitkering + ander inkomen 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 

Werkeloosheidsuitkering (WW; toeslagenwet; wachtgeld) 2% 7% 12% 0% 6% 3% 4% 2% 6% 9% 5% 

Zonder inkomen 5% 4% 2% 9% 0% 3% 3% 5% 3% 3% 3% 

             

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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110% minimum inkomen tot zorgverzekeringswetgrens 4 2 5 2 0 12 25 5 11 13 79 

Geen inkomen 4 2 2 2 1 5 13 6 14 6 55 

Hoger inkomen 0 6 1 1 2 6 18 6 6 6 52 

Inkomen tot 110% van het minimum inkomen 7 8 9 3 2 23 36 16 45 7 156 

Inkomen tot bijstandsniveau 23 33 23 11 13 93 164 79 222 76 737 

Onbekend 4 6 2 3 0 19 16 19 44 20 133 

Totaal 42 57 42 22 18 158 272 131 342 128 1212 

% van totaal 3,5% 5% 3,5% 2% 1,5% 13% 22% 11% 28% 11% 100% 
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110% minimum inkomen tot 

zorgverzekeringswetgrens 
10%  4% 12% 9% 0% 8% 9% 4% 3% 10% 7% 

Geen inkomen 10%  4%  5% 9% 6% 3% 5% 5% 4% 5% 5% 

Hoger inkomen  0% 11%  2% 5% 11% 4% 7% 5% 2% 5% 4% 

Inkomen tot 110% van het minimum 

inkomen 

17% 14% 21% 14% 11% 15% 13% 12% 13% 5% 13% 
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Inkomen tot bijstandsniveau 55% 58% 55% 50% 72% 59% 60% 60% 65% 59% 61% 

Onbekend 10% 11%  5% 14% 0% 12% 6% 15% 13% 16% 11% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Eenouderhuishouden 7% 9% 2% 5% 11% 13% 7% 12% 16% 5% 11% 

Eenpersoonshuishouden (alleenstaande) 74% 68% 67% 82% 61% 59% 73% 67% 53% 75% 65% 

Onbekend 2% 4% 0% 0% 0% 2% 1% 1% 4% 3% 2% 

Overige meerpersoonshuishouden 5% 7% 2% 9% 6% 9% 8% 5% 10% 4% 8% 

Samenwonend paar met kind(eren) 2% 2% 10% 5% 11% 11% 4% 5% 6% 2% 6% 

Samenwonend paar zonder kind(eren) 5% 5% 17% 0% 11% 5% 6% 11% 7% 3% 7% 

Wonend in inrichting of instelling 5% 5% 2% 0% 0% 0% 1% 0% 3% 8% 2% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Alle unieke cliënten 

Leeftijdscategorieën Aantal 2015 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 

tot 26 jaar 118 5% 4% 4%   3% 

26-29 113 5% 4% 4%   4% 

30-39 375 14% 13% 13%  12% 

40-49 526 17% 17% 18%  17% 

50-59 530 16% 16% 16%  18% 

60-64 226 6% 8% 8%   8% 

65-69 227 7% 7% 8%   8% 

70-74 171 6% 7% 7%   6% 

75-79 166 6% 7% 6%   6% 

80-84 247 6% 7% 6%   8% 

85 + 303 11% 10% 9%  10% 

Onbekend 5 1% 2% 1%   0% 

Totaal 3007 100% 100% 100%  100% 
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Verwezen door   

Schuldhulpverlening 57 4% 

Sociaal Loket 46 3% 

Sociaal Wijkteam 3 0% 

Specifieke werksoorten maatschappelijk werk 3 0% 

Stadgenoot 20 1% 

Thuiszorg 21 2% 

Veilig Thuis (Steunp. Huiselijk Geweld) 3 0% 

Verslavingszorg 5 0% 

Voedselbank 2 0% 

Vrijwilligersorganisaties 2 0% 

Woningbouwverenigingen 10 1% 

Woonenergie 1 0% 

Ymere 54 4% 

      

Totaal 1337 100% 

 
 

Geslacht alle unieke klanten 2012 2013 2014 2015 

Man 46% 48% 50.5% 57.3% 

Vrouw 51% 49% 47.5% 42.6% 

Onbekend 3% 3% 2.0% 0.1% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 

 

Samenlevingsvorm Aantal 2015 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 

Eenouderhuishouden 257 10% 9% 9%   9% 

Eenpersoonshuishouden (alleenstaande) 1597 48% 56% 55%   53% 

Overige meerpersoonshuishouden 166 4% 4% 5%   6% 

Samenwonend paar met kind(eren) 165 6% 6% 5%   5% 

Samenwonend paar zonder kind(eren) 251 7% 8% 8%   8% 

Wonend in instelling 43 1% 2% 2%   1% 

Onbekend 528 25% 15% 16%   18% 

Totaal 3007 100% 100% 100%  100% 

 

Herkomst % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 

Surinamers 7.4% 8.1% 7.9% 7.8% 6,9% 

Antilianen 0.9% 0.9% 0.8% 1.0% 1,1% 

Turken 1.2% 1.5% 1.4% 1.6% 1,3% 
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Marokkanen 5.5% 6.6% 4.8% 5.9% 5,9% 

Overige niet westerse allochtonen 11.5% 12.7% 11.1% 12.5% 13% 

Totaal niet westerse allochtonen 26.5% 29.8% 26.0% 28.9% 28,2% 

Autochtonen 68.5% 64.9% 68.5% 66.0% 66% 

 
 

Hoofdbron inkomen Aantal 2015 2012% 2013% 2014% 2015% 

Alimentatie 4 0% 0% 0% 0% 

AOW; ANW (nabestaandenpensioen) 612 13% 21% 20% 20% 

Arbeidsongeschiktheidsuitk. (WIA, Wajong, TW; 
invaliditeitspensioen) 

203 7% 9% 8% 7% 

Heffingskortingen 0 0% 0% 0% 0% 

Inkomsten uit loondienst 337 13% 12% 11% 11% 

Inkomsten uit zelfstandig beroep of eigen bedrijf 55 1% 2% 2% 2% 

Inkomsten uit ziektewet 93 4% 4% 3% 3% 

Leeft van inkomen van een ander 15 0% 0% 0% 0% 

Pensioen/Lijfrente 111 5% 5% 4% 4% 

Sociale voorziening (WWB, IOAZ, IOAW) 710 19% 21% 24% 24% 

Studiefinanciering 29 1% 1% 1% 1% 

Werkeloosheidsuitkering (WW, toeslagenwet) 106 3% 3% 4% 4% 

Zonder inkomen 76 2% 2% 2% 3% 

Onbekend/overig 656 33% 20% 21% 22% 

Totaal 3007 100% 100% 100% 100 

 

 

Inkomstenbron alle cliënten schuldhulp 2015 2013% 2014% 2015% 

Alimentatie 1 0% 0% 0% 

AOW; ANW (nabestaandenpensioen) 42 5% 6% 5% 

Arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA, Wajong,TW, 
inval.pensioen) 

79 11% 9% 9% 

Inkomsten uit loondienst 174 23% 21% 21% 

Inkomsten uit zelfstandig beroep of eigen bedrijf 7 1% 1% 1% 

Inkomsten uit ziektewet 27 4% 3% 3% 

Leeft van inkomen van een ander 3 0% 0% 0% 

Onbekend/overig 29 3% 4% 3% 

Pensioen/Lijfrente 4 0% 0% 0% 

Sociale voorziening (/WWB; IOAZ; IOAW) 361 41% 45% 43% 

Studiefinanciering 12 2% 1% 1% 

Uitkering + ander inkomen 12 1% 0% 1% 

Werkeloosheidsuitkering (WW; toeslagenwet; wachtgeld) 58 6% 8% 7% 

Zonder inkomen 36 2% 2% 4% 

Totaal 845 100% 100% 100% 
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 Vrijwilligers 

Activiteiten(koppelingen) nieuwe vrijwilligers Totaal 

Aanmeldgroep Sorteren 3 

Begeleiden 5 

Blue (vertrouwenspersoon Huiselijk Geweld) 0 

Boodschappen doen 6 

Gezelschap bieden 3 

Klusje 0 

Maatje schulddienstverlening 0 

Overige 2 

Papier hier/sorteergroepen 2 

Preventief huisbezoek 3 

Vrijwillige thuisadministratie 2 

Wandelen 2 

Netwerkcoaches 0 

Totaal 28 

 

Activiteiten(koppelingen) alle vrijwilligers Totaal 

Aanmeldgroep Sorteren 7 

Activiteit begeleiden 4 

Begeleiden 47 

Begeleiden psychogeriatrische oudere 1 

Blue (vertrouwenspersoon Huiselijk Geweld) 14 

Boodschappen doen 19 

Chinese Vrijwilligers 17 

Gezelschap bieden 6 

Hulp bij PC / TV 3 

Klusje 6 

Maatje schulddienstverlening 1 

Netwerkcoaches 7 

Overige 8 

Papier hier/sorteergroepen 13 

Preventief huisbezoek 22 

Vrijwillige thuisadministratie 11 

Wandelen 6 

Totaal 192 
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Bijlage 3:  Jaarcijfers  
 

 
 

3. BALANS PER 31 DECEMBER 2015

(Na resultaatbestemming)

A c t i v a € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa 1. 16.327 25.438

Vorderingen

Debiteuren 2. 6.017 12.991

Subsidies 3. 43.056 0

Overige vorderingen 4. 38.519 63.315

Overlopende activa 5. -               3.622

87.592 79.927

Liquide middelen 6. 1.600.360 1.128.501

1.704.279 1.233.866

P a s s i v a 

Eigen vermogen 7.

Stichtingskapitaal 7.1 2.269 2.269

Algemene reserve 7.2 331.993 237.510

Egalisatiereserve 7.3 271.911 286.469

Bestemmingsreserve 7.4 100.000 100.000

706.173 626.248

Voorzieningen 8. 25.892 83.978

Kortlopende schulden

Crediteuren 9. 86.452 28.509

Subsidies 10. 434.857 100.402

Belastingen en premies 11. 172.794 116.125

Overige kortlopende schulden 12. 174.146 191.244

Overlopende passiva 13. 103.965 87.360

972.213 523.640

1.704.279 1.233.866

31-12-201431-12-2015
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4. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

Werkelijk Begroting Werkelijk

2015 2015 2014

€ € €

B a t e n 14.

Algemene subsidies stadsdelen 2.847.324 2.599.010 2.649.637

Diverse baten 364.765 285.000 424.575

Totaal baten 3.212.089 2.884.010 3.074.212

L a s t e n

Personeelskosten 15. 2.428.848 2.332.463 2.227.096

Materiële kosten

Huisvestingskosten 16. 230.260 212.243 214.052

Afschrijvingskosten 17. 9.110 18.500 30.037

Organisatiekosten 18. 460.553 410.500 510.012

Kosten activiteiten 19. 8.708 -            10.005

708.632 641.243 764.106

Totaal lasten 3.137.480 2.973.706 2.991.202

Resultaat voor financiële baten en lasten 74.609 (89.696) 83.010

F i n a n c i ë l e   b a t e n   e n   l a s t e n

Rentebaten 5.316 10.000 8.946

Resultaat 79.925 (79.696) 91.956


