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1. Inleiding  
 

We kunnen terugkijken op een productief en constructief 2017. Er is veel werk verzet, zowel in de hulp- 

en dienstverlening, als in de samenwerking in de wijk. Gemiddeld is er in 2017 108% productie 

gerealiseerd, bij de zorgtrajecten maar liefst 126%. Het jaar kenmerkt zich vooral door het, op vele 

fronten, bouwen aan een betere zorg en welzijn. Waar jarenlang schotten waren, vallen deze weg door 

het besef dat we alleen door goede samenwerking het verschil kunnen maken. 

 

Samenwerking formele, informele- en zorgorganisaties 

In de wijk wordt er de laatste jaren steeds intensiever samengewerkt met collega’s van formele en 

informele organisaties. De basisvoorzieningen hebben elkaar opgezocht. Met elkaar is bepaald wat er 

nodig is om de grote uitdagingen in stadsdeel Centrum aan te pakken en hierover worden bindende 

afspraken gemaakt. Ook binnen de zorg is er veel in beweging. Er is geïnvesteerd om elkaar beter te 

leren kennen en van elkaar te leren; dit werpt zijn vruchten af. Vooral in de consultatie, samenwerking 

in de ondersteuning van cliënten en afstemming over de regie. 

 

Alliantie Wijkzorg Centrum 

De Alliantie Wijkzorg Centrum, met CentraM als trekker, stimuleert en faciliteert dit proces. De alliantie 

heeft als taak de samenwerking binnen de zorg te verbeteren en de verbinding tussen zorg en welzijn, 

en de informele zorg in het stadsdeel, te versterken. Omdat CentraM zowel een basisvoorziening als 

wijkzorgorganisatie is en nauw samenwerkt met informele partijen, biedt haar rol als trekker van de 

alliantie volop kansen. Ook het feit dat wij schuldhulp uitvoeren is hierin belangrijk. Deze hulp kan 

alleen slagen door een integrale aanpak. CentraM wil hierin een belangrijke rol vervullen.  

 

Gemeenschappelijke ontwikkelagenda 

Binnen het stadsdeel is de wijkzorgalliantie nauw verbonden met de basisvoorzieningen. We delen een 

gemeenschappelijke visie en werken toe naar een gemeenschappelijke ontwikkelagenda en een 

integraal aanbod. De projecten van de wijkzorgalliantie zijn gezamenlijke projecten. Een daarvan is 

gericht op het creëren van een dementievriendelijke wijk. Hierin zal ook nauw samen worden gewerkt 

met het stadsdeel. 

 

Ook op stedelijk niveau wordt er volop ontwikkeld. Tussen de instellingen voor Maatschappelijke 

Dienstverlening en MEE, en tussen de instellingen en de gemeente. Schuldhulp is hier een goed 

voorbeeld van. CentraM heeft laten zien dat, door aanpassingen in het werkproces en een integrale 

aanpak, de uitval in de schuldhulp vermindert. 

De resultaten zijn meegenomen in een intensief proces dat heeft geleid tot een nieuwe stedelijke, 

integrale, werkwijze: Route 020. De organisaties zijn er van doordrongen dat we alleen door 

samenwerking een goede schuldhulp kunnen vormgeven. Om de voortgang van doorontwikkeling te 

borgen hebben de organisaties een projectmanager ingehuurd.  

 

Er is meer samenwerking tussen organisaties, en zeker ook tussen de organisaties en de verschillende 

afdelingen van de gemeente. Met het kennen en erkennen van elkaars rollen kan er gezamenlijk 

gebouwd worden aan een beter sociaal domein. De resultaten zijn bemoedigend en geven ons energie. 

Er ligt een goede basis van waaruit we dingen kunnen verbeteren en onze gezamenlijke doelen kunnen 
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realiseren: het bieden van optimale ondersteuning en perspectief voor onze kwetsbare bewoners in 

Amsterdam. 

 

 

Else de Wit, bestuurder 
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2. Toezicht in 2017 
 

In 2017 is CentraM met partnerorganisaties De Regenboog, Cordaan, MEE, en 

Streetcornerwork/Volksbond, de Wijkzorgalliantie in het Centrum aangegaan. De gezamenlijke 

intentie en verantwoordelijkheid zijn om voor de hulpvrager een betere toegang en toeleiding naar 

welzijn en zorg te verzorgen. 

 

Naast de verandering in het werk en de werkrelaties met andere organisaties heeft CentraM steeds de 

focus gehouden op het ondersteunen van inwoners bij het oplossen van hun moeilijkheden en het 

vinden van een nieuwe balans in hun leven. 

CentraM’s resultaten waren in 2017 zeer goed. 54 medewerkers en 108 vrijwilligers van CentraM 

krijgen veel waardering voor het werk dat zij met uitstekende kennis van zaken en warm hart voor de 

inwoners verrichtten. CentraM realiseerde in dit jaar de laatste fase van de innovatie van de 

schuldhulpverlening. Zij werd daarin gesteund door Zorg en Bijstand en andere fondsen. Voorts droeg 

CentraM met plezier bij aan de ‘Doorontwikkeling van het Sociaal Domein’ voor de stad. 

 

De Raad van Toezicht kwam in 2017 vier keer bijeen, de commissie HRM/kwaliteit en de 

Auditcommissie kwamen resp. drie en vijf maal bij elkaar. De Raad heeft twee keer met de 

Ondernemingsraad en een keer met de Cliëntenraad gesproken. Het werkbezoek van de Raad stond 

in het teken van de innovatieve projecten en de rol van CentraM in de ontwikkeling van de ‘route 020’ 

voor de stedelijke schuldhulpverlening. 

 

De Raad van Toezicht werd aangevuld met nieuw lid Krishna Taneja. Aan het eind van het jaar is Aart 

Nolen teruggetreden uit de Raad na een lang lidmaatschap waarin de Blankenberg stichting werd 

opgevolgd door CentraM en daarna de transitie ten gevolge van de WMO en de decentralisaties is 

ingezet. Aart heeft een belangrijke, stabiele rol gehad in het omgaan met de daaruit voortvloeiende 

veranderingen.  

 

De volgende uitdaging in de ontwikkeling van het Sociaal Domein is het bouwen aan de informele 

ondersteuning in de wijken. Dit is een samenwerking tussen individuele inwoners, 

bewonersinitiatieven, vrijwilligers, welzijn- en zorgorganisaties. Expliciet in deze volgorde genoemd 

om duidelijk te maken dat ‘het sociale weer voor het professionele’ gezet gaat worden.  

De inwoner met zijn/haar familie en netwerk kunnen (en doen) het zelf totdat ze voor sommige dingen 

ondersteuning van een vrijwilliger vragen, en is er dan meer bij nodig dan zijn er de beroepskrachten 

uit de welzijn en de zorg om ondersteuning te bieden. Allen vanuit een eigen rol. 

 

Het uitvinden van deze omkering vraagt veel van de inwoner, de vrijwilliger en de hulp- en 

zorgverlener, zij zullen co-producent worden. Dat betekent dat zij samen nieuwe oplossingen 

bedenken door van elkaar te leren en hun oude veronderstellingen aan te passen, hierdoor zullen 

nieuwe werkwijzen ontstaan. 
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Hoe de Gemeente Amsterdam en de welzijn- en zorgorganisaties hierin investeren en faciliteren is 

enorm belangrijk voor het slagen ervan. Kunnen zij het overzicht bewaren en sturen en tegelijkertijd 

loslaten en de ruimte geven? De Raad van Toezicht volgt het met belangstelling. 

 

Wonah de Koningh,  

voorzitter Raad van Toezicht CentraM  
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3. Algemeen 
 

3.1 Ontwikkelingen 
 

Het jaar 2017 stond in het teken van samenwerking. In co-creatie met de gemeente bouwen aan een 

goede schuldhulp bijvoorbeeld. Of het enorme bouwproces voor een beter Zorg en Welzijn in de wijk, 

tussen formele en informele wijkzorg en de basisvoorzieningen. Er heerst een nieuw elan in de wijk, 

een energie die we inzetten om voor de Amsterdammer een betere hulp en dienstverlening te 

realiseren. Onderstaand de belangrijkste ontwikkelingen: 

 

3.1.1 Samenwerking basisvoorzieningen  
CentraM, DOCK en het wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael hebben hun samenwerking in 2017 

geïntensiveerd. De volgende onderwerpen zijn onder andere opgepakt: 

- De ontwikkeling van een gezamenlijk vrijwilligersbeleid wat onder andere leidt tot een gezamenlijk 

scholingsaanbod. In dit beleid is onder andere aandacht voor het bieden van een ‘carrière’ aan 

vrijwilligers.  

- Opzet van een signaleringsstructuur, met opzet en uitvoering van activiteiten.  

- Het ontwikkelen van een structuur voor gezamenlijk uitgevoerde projecten. 

 

Naast bovenstaande drie organisaties zijn er twee andere instellingen die door stadsdeel Centrum als 

basisvoorziening worden gesubsidieerd: Sciandri en de Regenboog Groep. De vijf instellingen hebben 

in het voorjaar een gezamenlijke visie op samenwerking, en stadsdeelproblematiek, geformuleerd. 

Daarna zijn de instellingen in gesprek gegaan met het stadsdeel om te komen tot een 

gemeenschappelijke ontwikkelagenda gericht op het aanpakken van de belangrijkste 

problemen/vraagpunten in het stadsdeel. Dit heeft geleid tot de formulering van drie speerpunten die 

in 2018 moeten worden opgepakt: 

- De opzet van een dementie keten. Er wonen in stadsdeel veel alleenstaande ouderen zonder of met 

een beperkt netwerk.  

- Vrijwilligers; vooral voor de inzet bij kwetsbare bewoners. Hoe kunnen we meer vrijwilligers werven 

en hoe kunnen we bestaande vrijwilligers op de juiste manier ondersteunen en ontwikkelen.  

- Aanpak daklozen/bankslapers en bewoners met psychiatrische aandoening. 

- Hoe komen wij eerder met deze groep in contact en hoe kunnen zij beter gebruik maken van 

algemene voorzieningen, zoals bijvoorbeeld Huis van de Buurt, zonder dat dit een drempel opwerpt 

voor andere bezoekers.  

 

3.1.2 Samenwerking basisvoorzieningen en Alliantie Wijkzorg  
De visie van de vijf basisvoorzieningen sluit naadloos aan op de visie van de Alliantie Wijkzorg Centrum. 

Niet zo vreemd omdat de Regenboog groep en CentraM in beide een actieve rol hebben. Bovendien 

maakt ook DOCK inmiddels deel uit van de stuurgroep van de alliantie. Wij zijn van mening dat een 

integrale aanpak in de wijk alleen kan worden gerealiseerd als zorg en welzijn worden verbonden. Dat 

betekent proactief schotten wegnemen en verbindingen leggen. Wij zetten onze expertise in om 

kansen en problemen zo vroeg mogelijk te signaleren en adequaat op te pakken. Investeren in het 
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netwerk in de wijk, waardoor op- en afschalen beter mogelijk wordt. En waardoor er eerder wordt 

gesignaleerd dat het niet zo goed met iemand gaat.  

De vijf partners in de basisvoorzieningen en de (andere)partners in wijkzorg realiseren zich dat 

kwetsbare bewoners het beste ondersteund kunnen worden als de expertise en ervaring van alle 

betrokken organisaties wordt verbonden. De samenwerking heeft in 2017 geleid tot gezamenlijke 

projecten, gericht op toegankelijkheid. Aan het einde van het jaar is afgesproken dat wij een stap 

verder gaan. De visies van de Alliantie Wijkzorg Centrum en basisorganisaties zullen in 2018 worden 

vertaald naar doelen en activiteiten; deze zullen aansluiten op de onderwerpen die de 

basisvoorzieningen met het stadsdeel heeft benoemd.  

 

3.1.3 Stedelijke samenwerking 
De instellingen voor Maatschappelijke Dienstverlening en MEE werken op vele fronten samen aan een 

betere hulpverlening in de stad. De focus lag voor de instellingen eerst vooral binnen het eigen 

stadsdeel, nu is deze gericht op een gemeenschappelijk doel. Namelijk ervoor zorgen dat de 

Amsterdammer in de basis in elk stadsdeel, dezelfde hulp en ondersteuning kan krijgen. Uiteraard met 

nog steeds voldoende ruimte voor ‘couleur locale’, omdat elk stadsdeel specifieke problematiek en/of 

doelgroepen kent.  

 

De stedelijke samenwerking heeft onder andere geleid tot een geheel nieuwe, integrale, aanpak van 

schuldenproblematiek: Route 020. Een aanpak waarin volop gebruik is gemaakt van de ervaringen van 

CentraM. In deze aanpak is zichtbaar gemaakt welke inzet er, naast schuldhulp, noodzakelijk is van 

andere partijen zoals onder andere sociaal werkers en ggz. Gesprekken met de afdeling Zorg van de 

gemeente (OJZ) hebben geleid tot erkenning en bevestiging van de inzet van de wijkzorg binnen de 

integrale schuldhulp.  

De stedelijk samenwerking komt ook terug binnen andere projecten en overlegstructuren, zoals de 

wijkzorgallianties, informatiesystemen en meer. 

 

Door het bundelen van krachten van gemeente en instellingen is het ontwikkelproces gestimuleerd. 

Met herkenning en erkenning voor elkaars positie en vanuit het gezamenlijke doel (optimale 

ondersteuning van kwetsbare bewoners), wordt samen gebouwd aan een beter sociaal domein.  

 

3.1.4 Schuldhulpverlening  
CentraM is in 2015 een ingrijpend traject gestart om de effectiviteit van de schuldhulpverlening voor 

kwetsbare bewoners te vergroten. Dit traject is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van fondsen 

en innovatiemiddelen van WPI. Dit heeft geleid tot een geheel vernieuwde, integrale, werkwijze. 

CentraM heeft in 2017 een aantal innovatieve projecten uitgevoerd die deze werkwijze versterken. 

Deze projecten (zie ook 5.2) zijn mede mogelijk gemaakt door Stichting Zorg &Bijstand, Kansfonds, het 

RCOAK en Fundatie van den Santheuvel, Sobbe.  

De positieve resultaten zijn:  

 

Uitval in voortraject In 2014: 20.5% In 2017: 6.5% 

Succesvolle afsluiting In 2014: 54%. In 2017 : 87 % 
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De volgende activiteiten zijn uitgevoerd: 

 

Inzet ervaringsdeskundigen/vrijwilligers 

In het kader van ontzorgen heeft CentraM vrijwilligers/ervaringsdeskundigen ingezet om nieuwe, 

kwetsbare, cliënten intensief bij te staan in het op orde krijgen van de administratie in voor de cliënt 

stressvolle situaties (waarbij iemand geen overzicht meer heeft). Deze intensieve begeleiding gebeurt 

eventueel bij iemand thuis. 

 

Budgetcursus Nieuwe Stijl 

Werken aan de toekomst (leefstijl) is een belangrijk onderdeel in de schuldhulp. Hiervoor heeft 

CentraM de Budgetcursus Nieuwe Stijl ontwikkeld. In deze groep is onder andere aandacht voor het 

kunnen rondkomen met weinig geld. Deze cursus(groep) is een manier om in contact te blijven met 

cliënten gedurende het schuldhulpproces, waarmee de uitval in deze fase wordt verminderd. 

 

Financieel Café 

In maart is het Financieel Café van start gegaan. Dit is een inloopgroep specifiek gericht op de mensen 

die hoog scoren op de combinatie lage zelfregie en motivatie. De cliënten uit deze doelgroep krijgen 

dit aanbod. Zij kunnen zonder afspraak op een vaste dag in de week met hun vragen naar het Financieel 

Café komen. Bijvoorbeeld om te werken aan hun administratie, maar ook om hulp te krijgen bij het 

schrijven van sollicitatiebrieven.  

 

Bewindvoering op locatie 

CentraM heeft in 2017 onderzocht welke mogelijkheden er zijn op het vlak van Bewindvoering op 

locatie. Een goed contact tussen hulpverlener en bewindvoerders komt de hulpverlening namelijk ten 

goede. Het aanvankelijke idee om met enkele vaste bewindvoerders te werken, die een aantal 

dagdelen bij CentraM kantoor zouden houden, is losgelaten. 

Een man heeft al zeker 10 jaren complexe schulden en heeft al meerdere malen hulp gezocht, zonder door te 
zetten. Om de tijd te overbruggen totdat er een (nieuwe) aanvraag GKA of WSNP kan worden gedaan, wordt er 
een maatje voor hem gezocht. In dit contact blijkt dat er meer aan de hand is dan de man aan de 
schuldhulpverlener heeft verteld. Hij dreigde afgesloten te worden van gas en licht. Dit kon door een sociaal 
werker van CentraM en de klantmanager net worden voorkomen. Een situatie die heel veel stress veroorzaakte. 
In een gesprek met onder andere de sociaal werker besluit de man onder bewind te gaan. Hij realiseert zich dat 
hij hierdoor meer rust krijgt waardoor hij zich weer op de toekomst kan richten. Nu het bewind loopt heeft de 
vrijwilligerscoördinator van team schuldhulp met hem gezocht naar vrijwilligerswerk die hierbij ondersteunend 
kan zijn. Hij maakt gebruik van de Voedselbank en is daar nu ook werkzaam als vrijwilliger. Hij voelt zich daar op 
zijn plek, doet zijn werk met plezier en krijgt de waardering die hij verdiend. 

 

Er wordt nu geïnvesteerd in het contact met de 17 bewindvoerders waar wij goede ervaringen mee 

hebben. Deze bewindvoerders zijn goed bereikbaar en zijn bereid tot drie-gesprekken met de cliënt en 

de schuldhulpverlener. Wanneer een cliënt moeite met en bezwaren heeft tegen bewind voering, dan 

wordt vooraf een bewindvoerder uitgenodigd voor een gesprek met de cliënt en de 

schuldhulpverlener.  
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3.1.5 Bereikbaarheid 
CentraM is een organisatie van bescheiden omvang, daardoor is de openstelling minder groot dan wij 

zouden willen. De wens van een ruimere telefonisch spreekuur kwam terug in het 

cliënttevredenheidsonderzoek en in het cliëntenpanel van de cliëntenraad. Ook netwerkpartners 

gaven, in het voorjaar gehouden netwerktevredenheidsonderzoek, aan dat er behoefte is aan een 

betere bereikbaarheid. Drie zaken zijn inmiddels veranderd: 

 Het dagelijks telefonisch spreekuur is met 50% uitgebreid.  

 Uitvoering van een succesvol experiment Financieel café, in Centrum West, voor cliënten in 

een schuldhulptraject of in de nazorg. Deze cafés zullen ook in de andere delen van het 

stadsdeel worden geopend.  

 Instructies aan medewerkers over het gebruik van hun GSM.  

Een eerste indicatie geeft aan dat bovenstaande maatregelen effectief zijn: er zijn in 2017 geen 

klachten van cliënten geweest over onze bereikbaarheid, dat was in 2016 nog 17%.  

 

3.2 Kwaliteit  
 
CentraM hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar dienstverlening. Zij heeft een gecertificeerd ISO 

9001:2015 kwaliteitssysteem, is lid van de NVVK en zet haar klachtenbeleid in om de organisatie te 

verbeteren. 

 

3.2.1 Certificering  

Externe audit 
CentraM heeft er voor gekozen om in de audit van 2017 over te stappen naar de ISO norm 9001:2015. 

De belangrijkste vernieuwingen in deze norm zijn doorgevoerd op de thema’s:  

 Inzicht in de organisatie en haar context 

 Inzicht in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 

 Leiderschap en betrokkenheid 

 Beheersing van risico’s op organisatie, proces en cliëntniveau. 

Eind 2017 vond de transitieaudit van extern auditor DHV plaats. Het auditrapport meldt drie 

afwijkingen van de tweede categorie, een observatie en vier overige aanbevelingen ter verbetering. 

Het managementsysteem is als effectief beoordeeld. 

 

CentraM werd door de auditor positief beoordeeld op: 

- Het betrekken van alle geledingen bij de formulering van het strategisch plan. 

- Het ervoor zorgen dat het managen van risico’s en kansen een gedeelde verantwoordelijkheid zijn 

ieder binnen zijn/haar beïnvloedingssfeer. CentraM heeft inmiddels, naar aanleiding van de 

bevindingen van de auditor, een verbeterplan ingediend. Dit plan is inmiddels goedgekeurd, 

waarmee CentraM een nieuw kwaliteitscertificaat heeft verkregen.  

 

3.2.2 Klachten  
In 2017 zijn er 18 klachten binnengekomen, één meer dan in 2016. Over het algemeen worden de 

klachten door de cliënt zelf (71%) gemeld. Eén van de klachten kwam via de Gemeentelijke 

Ombudsman binnen en twee via de gemeente in het kader van de Wet Gemeentelijke Schuldhulp. 
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Twee klachten zijn via andere hulpverleners van een cliënt ingediend. De meeste klachten betreffen 

de schuldhulpverlening (67%). 

 

Verdeling over de teams Aantal % 

Schuldhulp 12 67 % 

Team Centrum West 2 11 % 

Team Centrum Oost 4 22 % 

Totaal       18     100 % 

 
 

Veel klachten hebben met bejegening (33%) te maken, dit betreft vooral gebrekkige communicatie en 

onduidelijkheid over procedures (33%). Klachten over procedures gaan vaak over zaken buiten de 

invloedsfeer van de schuldhulpverlener. Opvallend is dat 33% van de klachten deskundigheid betreft, 

een verdubbeling ten opzichte van 2016. De klachten gaan over: 

 

- Onjuist gebruik formulier: In één geval blijkt een verkeerd formulier te zijn gebruikt door een 

hulpverlener voor een aanvraag PGB. Bij nader onderzoek bleek dat de hulpverlener onjuist is 

geïnformeerd over dit formulier door de gemeentelijke instantie. Alle hulpverleners zijn na deze 

klacht geïnformeerd over het gebruik van het juiste formulier.  

- Foutieve informatie in het dossier: Het ging hier om een cliënt die foutieve informatie heeft 

vastgesteld in het eigen dossier. De medewerker die deze informatie heeft vastgelegd werkt 

inmiddels niet meer bij CentraM. Er is een correctie doorgevoerd.  

- Vertrouwensbreuk op basis van ondeskundigheid: Een vertrouwensbreuk ligt ten grondslag aan een 

andere klacht over deskundigheid. Uit nadere analyse blijkt dat er inderdaad enkele, kleine, fouten 

zijn gemaakt door de hulpverlener, naast dat de cliënt afspraken niet nakwam. Een nieuwe 

hulpverlener is hierbij de oplossing gebleken.  

- Niet nakomen van toezeggingen: Bij twee andere klachten zijn cliënten van mening dat 

medewerkers toezeggingen hebben gedaan die niet werden nagekomen, een van deze twee is via 

een andere weg geholpen. De tweede klacht kan niet afdoende worden afgerond. De cliënt wenst 

dat een sociaal raadsvrouw een gerechtelijke procedure start tegen een derde. Dit is geen taak van 

een sociaal raadsvrouw.  

 

De verdeling tussen de ‘oordelen’ is gelijk gebleven.  

Oordeel Aantal % 

Ongegrond 6 33.3 % 

Deels gegrond 6 33.3 % 

Gegrond 6 33.3 % 

Totaal 18 100 % 

 
Bij de klachten die als ongegrond werden beoordeeld bleek in veel gevallen dat de cliënt zelf een groot 

aandeel in de ontstane situatie heeft gehad. Vaak bleek het ook te gaan om het ontbreken van de juiste 

‘klik’. Voor deze gevallen werd er een andere hulpverlener voor deze cliënt gevonden. 

  

Enkele klachten zijn als gegrond beoordeeld omdat er een verkeerd formulier is gebruikt of omdat het 

dossier onjuiste informatie bevatte; een andere klacht is gegrond omdat een andere instantie heeft 

verzuimd in actie te komen. Bij een andere klacht is een dossier gesloten nadat een cliënt niet op 
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oproepen reageerde. Het registratiesysteem geeft aan dat de brieven zijn verstuurd, de cliënt geeft 

echter aan de brieven niet te hebben ontvangen. Omdat brieven niet aangetekend worden verstuurd, 

en CentraM niet 100% kan aantonen dat de brieven zijn verstuurd, is de klacht gegrond verklaard en 

is het dossier heropend. Een ander dossier is heropend na een klacht van een cliënt bij de afdeling 

Bezwaar en Beroep.  

 

Enkele van de klachten zijn deels gegrond omdat de cliënt verwachtingen had, op basis van informatie, 

die niet werden nagekomen. Enkele klachten betroffen de informatievoorziening over de voortgang 

en voorwaarden die aan de schuldhulp worden gesteld.  

Bijzonder is de klacht van een cliënt die geen genoegen neemt met een mondelinge afwijzing van een 

aanvraag in het kader van de FBNA witgoedregeling. De cliënt wil een schriftelijke afwijzing om in 

beroep te kunnen gaan. Wij zijn in gesprek gegaan met het Fonds Bijzondere Noden. De uitkomst is 

niet gewijzigd, het fonds geeft geen schriftelijke afwijzingen af.  

 

De Klachtencommissie 

De klachtencommissie heeft in 2017 geen klachten ontvangen. Wel is voor een klacht contact gezocht 

met de klachtencommissie voor consultatie en advies. 

 

Wet Gemeentelijke Schuldhulp  

Twee cliënten hebben bezwaar gemaakt tegen het afsluiten van hun dossier. De afdeling bezwaar en 

beroep van de gemeente heeft beide bezwaren gegrond verklaard. De dossiers zijn heropend en de 

schuldhulp is voortgezet.  

 

3.2.3  Meldingen van agressie- en veiligheidsincidenten  
In 2017 zijn er 7 agressiemeldingen gedaan, tegen 21 in 2016. De meeste meldingen zijn afkomstig 

vanuit team schuldhulpverlening. 

 

Verdeling over de teams Aantal % 

Schuldhulpverlening  3 44% 

 Vroeg Eropaf         1         14% 

Sociaal Raadslieden (Centrum 
Oost) 1 14% 

Team Schuldhulpverlening 5 72% 

Team Centrum Oost 1 14% 

Team Centrum West 0 0% 

Voedselbank 1 14% 

Totaal          7 100% 

 
Meestal betreft de melding boosheid en intimidatie door een cliënt en soms dreigend taalgebruik 

en/of gedrag. In één geval betrof het seksueel intimiderend gedrag. Het laatste heeft geleid tot de 

aanschaf van apps op de telefoons van de outreachende hulpverleners, waardoor de hulpcentrale 

eenvoudig kan worden gebeld als iemand zich bedreigt voelt.  

CentraM heeft onderzoek laten doen naar de veiligheid van de werkplekken. Naar aanleiding van 

aanpassingen in het agressiebeleid zijn fysieke werkplekken aangepast (alarmknoppen in de 
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spreekkamers en een sluis op de Kloveniersburgwal). CentraM traint om het jaar hulpverleners in 

agressie-situaties te de-escaleren; in 2018 zullen collega’s van DOCK ook getraind worden.  

De vanaf 2016 geïntroduceerde trainingen, met een nieuwe aanpak, zijn succesvol gebleken. Uit de 

meldingen blijkt dat de bejegening van medewerkers geen rol heeft gespeeld tijdens de incidenten. In 

een aantal incidenten is er sprake van psychische problematiek. Cliënten zijn vaak gefrustreerd en boos 

op het systeem en het oerwoud van regelgeving. Dit verklaart het hoge aantal meldingen vanuit team 

schuldhulpverlening. 

 

Alle zeven cliënten zijn aangesproken op hun gedrag. Een cliënt heeft een schriftelijke waarschuwing 

gekregen. Een andere cliënt wordt alleen nog bij WPI gesproken, samen met een klantmanager. Het 

agressie-incident op de locatie van de Voedselbank heeft geleid tot een pandverbod. Met de 

Voedselbank is hierna afgesproken dat er altijd een man aanwezig is tijdens de intakes. Een van de 

zeven incidenten betreft niet een cliënt maar een bewindvoerder. Omdat hij elke communicatie 

weigert is besloten niet meer met hem samen te werken. 

 

3.2.4 Netwerktevredenheidsonderzoek  
In opdracht van de organisaties voor Maatschappelijke Dienstverlening, en MEE, heeft een externe 

organisatie onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid onder de netwerkpartners. Wij hebben dit 

gedaan om onze dienstverlening te kunnen toetsen, en van daaruit concrete (verbeter)acties te 

kunnen uitvoeren. Netwerkpartners geven aan over het algemeen zeer positief te zijn over de 

samenwerking met CentraM:  

79% is (zeer) tevreden over samenwerking 

98% heeft intentie om te blijven samenwerken 

33% beveelt de organisatie aan1  

74% ervaart weinig moeite in samenwerking 

86% vindt de samenwerking aan verwachting voldoen 

  

Netwerkpartners zijn tevreden over bejegening door medewerkers, het nakomen van afspraken, 

deskundig, resultaatgerichtheid, behaalde resultaat, hoge kwaliteit van de uitvoering, goede 

terugkoppeling, duidelijke communicatie en veel mogelijkheden tot ondersteuning. Er zijn ook 

verbeterpunten: het vaker evalueren van de samenwerking, meer flexibiliteit in de samenwerking, 

duidelijkheid over de werkverdeling en sneller reageren. 

 

CentraM heeft naar aanleiding van dit onderzoek drie verbeterthema's benoemd: duidelijke 

werkverdeling, bereikbaarheid en evaluatiemomenten. Tijdens het jubileumcongres van CentraM in 

2016 (‘Schaarste verandert de kijk op hulp’) zijn tien belangrijkste samenwerkingsregels opgesteld. 

Deze zijn uitgangspunt voor de acties die wij uitvoeren naar aanleiding van het 

netwerktevredenheidsonderzoek. Ook zijn er streefpercentages vastgesteld voor het volgende 

onderzoek. 

                                                           
1 Er is een hoge bereidheid om CentraM aan te bevelen. De NPS (Net Promotor Score) van CentraM is vrij hoog: 23. Bij andere 

onderzoeken over verschillende branches ziet het onderzoeksbureau een NPS-score van 10. Het gemiddelde van alle 

organisaties die hebben meegedaan is 15.  
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3.3 Cliëntenraad  
 

Cliëntenparticipatie wordt binnen CentraM structureel geborgd via de Cliëntenraad. Daarnaast zijn er 

verschillende andere middelen, zoals spiegelgesprekken, om cliënten te bevragen over hun ervaringen. 

Een van de middelen die de Cliëntenraad periodiek hanteert zijn cliëntenpanels.  

 

Elk jaar wordt een panel gehouden. Deze panels zijn belangrijk en vinden het komende jaar daarom 

driemaal plaats. In deze panels spreken cliënten vrijuit over hun ervaringen met CentraM. Wij waren 

verheugd om in het afgelopen panel van 2017 overwegend positieve ervaringen te mogen optekenen. 

 

De Cliëntenraad luistert naar groepen cliënten, signaleert en adviseert vervolgens over wat er kan 

worden verbeterd. In het afgelopen jaar heeft de raad zich onder meer sterk gemaakt voor het behoud 

van het Chinese spreekuur. Dit heeft geleid tot het voortbestaan hiervan, zij het wel in afgeslankte 

vorm. 

 

De Cliëntenraad bestond aan het einde van het jaar uit vier leden en wordt extern ondersteund. In het 

najaar is een wervingscampagne voor nieuwe leden gestart. 

 

Eduard Nicolaas Ponder, 

voorzitter Cliëntenraad CentraM 
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4. Dienstverlening 
 

4.1 Analyse op wijkniveau  
 

In 2017 is aan 3521 unieke cliënten ondersteuning geboden, dit zijn er 354 meer dan in 2016. 3088 

nieuwe unieke cliënten (2016:2914) hebben zich in deze periode aangemeld, waarvan 2780 (2016: 

2622) woonachtig in het Centrum. De onderstaande tabel geeft een specificatie van het aantal nieuw 

aangemelde cliënten in 2017 per buurt. Het gaat hier om de mensen waarvan het adres bekend is. 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 LHBTI 

(Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender, Interseksueel) de stadsdeelgrenzen niet gelden. 

CentraM heeft 308 (216:292) cliënten zonder postadres of met een postadres buiten het stadsdeel 

geholpen. De meeste cliënten van buiten het stadsdeel wonen in stadsdeel West (29%). 

 

Nieuwe unieke cliënten 

Cliënten in stadsdeel Centrum Aantal 2017 2017 2016 2015 2014 

Burgwallen - Nieuwe Zijde 111 4% 3% 3% 6% 

Burgwallen - Oude Zijde 127 5% 4% 5% 5% 

De Weteringschans 129 5% 4% 3% 5% 

Grachtengordel West 85 3% 3% 2% 2% 

Grachtengordel Zuid 61 2% 2% 1% 1% 

Haarlemmerbuurt 329 12% 11% 13% 12% 

Jordaan 762 27% 27% 22% 23% 

Nieuwmarkt /Lastage 309 11% 12% 11% 11% 

Oostelijke Eilanden /Kadijken 612 22% 25% 28% 27% 

Weesperbuurt /Plantage 255 9% 9% 11% 8% 

Totaal 2780 100% 100% 100% 100% 

 

Ten opzichte van 2016 is het beeld niet ingrijpend veranderd. De daling van het aantal cliënten uit de 

Oostelijke Eilanden/Kadijken komt door het vertrek van de Blijfgroep uit de buurt. Overzichten per 

buurtcombinatie zijn te vinden in bijlage 2.  

 

4.2 Analyse cliënten 
 

In 2017 was 52.4% van de cliënten man, 47.6% van de cliënten vrouw; ongeveer gelijk als 2016. Van 

alle cliënten van CentraM is 64% procent alleenstaand. In het stadsdeel Centrum is van alle 

huishoudens gemiddeld 62% alleenstaand. Deze twee percentages ontlopen elkaar dus niet veel. Het 

beeld is anders bij de eenouderhuishoudens. Onder de doelgroep van CentraM is 11% een 

eenouderhuishouden. In stadsdeel Centrum is het percentage eenoudergezinnen 5.3 %.  
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Een ouder echtpaar laat hun leven in hoge mate leiden door hun volwassen zoon. Iemand met een psychiatrische 

aandoening. Het werkt ontwrichtend en zij weten niet meer wat nu te doen. Vooral geldt dit voor de vrouw van 

het echtpaar. Zij is ondersteund bij het ontwarren van de kluwen waardoor zij haar situatie van wat meer afstand 

kon bekijken. Dit heeft er toe geleid dat zij, tot haar grote genoegen, grenzen kon gaan stellen aan haar zoon.  

 

Veel cliënten van CentraM hebben een uitkering van Werk Inkomen en Participatie als inkomstenbron, 

31% (2016:32%). Het percentage cliënten met een WWB-uitkering die een beroep doen op de 

schuldhulpverlening is aanzienlijk hoger, namelijk 44% (2016:44%).  

 

Dit percentage is vele malen hoger dan het aantal stadsdeelbewoners dat leeft van een WWB-

uitkering. Van de stadsdeelbewoners in de leeftijdscategorie 15 tot en met 64 jaar is dit 4.3%. Het 

merendeel van hen zitten in trede 1 of twee (3.6% van deze leeftijdscategorie).  

 

Cliënten CentraM per herkomst en buurtcombinatie 
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Burgwallen-Nieuwe Zijde  2.9%  2.3% 5.3%  2.6% 1.8% 3.6%  4.8% 

Burgwallen-Oude Zijde 2.9%  3.4%  5.3% 4.5%  3.5% 3.6% 4.8% 

De Weteringschans 2.9%  4.5%  5.3%  3.4%  1.8%  0.0% 8.7% 

Grachtengordel West  1.0%  3.3%  0.0% 1.5%  0.0%  0.0%  1% 

Grachtengordel Zuid 0.0%  1.7%  0.0%  0.8%  0.0%  0.0%  0.0% 

Haarlemmerbuurt 9.8%  13%  26.3%  12.8%  15% 7.1%  13.5% 

Jordaan 34.3%  32.4% 21.1% 28.9%  14.2%  42.9%  30.8% 

Nieuwmarkt / Lastage 5.9%  11.2% 5.3%  12%  15.0% 7.1%  6.7% 

Oostelijke Eilanden/ 

Kadijken 

 29.4%  19.7% 26.3%  26.3% 42.5% 25% 25% 

Weesperbuurt / Plantage  10.8% 8.5%  5.3%  7.1% 6.2%  10.7%  4.8% 

Totaal van alle cliënten 5.5% 66.1% 1% 14.3% 6.1% 1.5% 5.6% 

 
Het aantal cliënten van CentraM van allochtone herkomst is in 2017 met 3% gedaald, tot 34%. De 

daling is het duidelijkst zichtbaar in de Oostelijke Eilanden/Kadijken. Echter er is een stijging van 3% 

van dit percentage in de Jordaan en een stijging van 2% van dit percentage in de Haarlemmerbuurt.  

 

De grootste groep cliënten van allochtone herkomst is de groep overige niet-Westerse allochtonen, 

14% procent (2016: 15%). De meeste van hen wonen in de Oostelijke Eilanden/Kadijken 26% (2016: 
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31%), Jordaan 29% (2016: 26%), Nieuwmarkt/Lastage 12% (2016:13%) en de Haarlemmerbuurt 13% 

(2016: 11%).  

Het percentage cliënten van Marokkaanse herkomst is ten opzichte van 2016 (5%) licht gestegen naar 

(6%). Het varieert per buurt: 29% (2016: 35%) op de Oostelijke Eilanden/Kadijken, 34% (2016: 30%) in 

de Jordaan, 6% ( 2016: 10%) in de Nieuwmarkt /Lastage en 10% (2016: 7%) in de Haarlemmerbuurt. 

Het percentage Turkse cliënten is niet wezenlijk veranderd 1.5% (2016: 1.9%). Zij, komen uit de 

Oostelijke Eilanden/Kadijken (25%) en uit de Jordaan (43%), de Haarlemmerbuurt (7%) en 

Weesperbuurt (11%). 

 

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

allochtonen, de derde groep in omvang, 6.1% (2016: 7,2%). Zij wonen in de Oostelijke 

Eilanden/Kadijken (43%) en in de Haarlemmerbuurt (15%), de Nieuwmarktbuurt/Lastage (15%), of in 

de Plantage/ Weesperbuurt (6%). 

Cliënten van Antilliaanse herkomst (1%) wonen op de Oostelijke Eilanden/Kadijken (26%) en in de 

Haarlemmerbuurt (26%), Jordaan (21%) en de Plantage/Weesperbuurt (5%). 

 

4.3 Hulpvragen  
 

In 2017 hebben 3088 nieuwe unieke cliënten zich aangemeld. Dit heeft geleid tot 5784 hulpvragen. De 

onderstaande tabel geeft een overzicht. Cliënten kunnen meerdere hulpvragen stellen. 

 

 Hulpvragen bij Aanmelding Aantal 2017 2017 2016 2015 

Administratie 663 11.5% 12% 8% 

Buurtrelatie 43 0.7% 1% 0% 

Cultuurverschil 1 0% 0% 0% 

Eenzaamheid 135 2.3% 1% 2% 

Familierelatie 80 1.4% 1% 1% 

Financiën 3891 67.3% 64% 61% 

Gezondheid 427 7.4% 7% 9% 

Huiselijk geweld 14 0.2% 0% 0% 

Huisvesting 360 6.2% 8% 8% 

Identiteit 7 0.1% 0% 0% 

Juridische kwesties 59 1% 2% 1% 

Maatschappelijke organisaties 23 0.4% 1% 2% 

Opvoeding 8 0.1% 0% 0% 

Overig 3 0.1% 0% 1% 

Overig geweld 1 0% 0% 0% 
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Partnerrelatie 20 0.3% 0% 1% 

Relatie met werk 6 0.1% 0% 0% 

School, opleiding 11 0.2% 0% 1% 

Verslaving 0 0% 0% 0% 

Vervuiling 5 0.1% 0% 0% 

Verwerking 3 0.1% 0% 1% 

Werk en mij. participatie 24 0.4% 1% 2% 

Totaal 5784 100% 100% 100% 

 
Ten opzichte van 2016 zijn er geen grote verschuivingen te zien. Opvallend is de stijging bij 

eenzaamheid en financiën en de daling bij huisvesting. 

 

Een sociaal psychiatrisch verpleegkundige van Vangnet en Advies (GGD) neemt contact op vanwege een oudere 
vrouw die hij met de wijkagent heeft bezocht. Er is sprake is van verwaarlozing, vervuiling en isolement. De spv’er 
vraagt of een sociaal werker met hem op huisbezoek kan gaan om te kijken welke ondersteuning zij nodig heeft 
de verwaarlozing is zichtbaar, zij heeft klitten in het haar en haar nagels zijn erg lang en gebogen. Ze vertelt haar 
verhaal, een verhaal over verlies: van echtgenoot en baan. Hierdoor is zij zichzelf en de woning gaan 
verwaarlozen. Zij is gaan drinken. Bij het weggaan vraagt de sociaal werker of hij een kapper en pedicure voor 
haar zal regelen. Zij wijst dit af door te zeggen dat zij die zelf wel weet te vinden. Dit blijkt ook wel tijdens het 
tweede bezoek, zij had het haar laten knippen. In dit gesprek wordt het thema verlies nog duidelijker, mensen 
die haar dierbaar waren zijn overleden.  
 
De vrouw vindt het moeilijk om hulp te aanvaarden, zij wil zichzelf kunnen redden en is allergisch voor mensen 
die vinden dat zij hulp moet aanvaarden, zoals de huisarts. Dit beeld weet de sociaal werker om te buigen: door 
hulp te accepteren houdt zij zeggenschap over haar leven. Het contact met de huisarts wordt hersteld. Hierdoor 
kan ook contact ontstaan met de buurtzorg. De sociaal werker mag van haar een buurman en een buurvrouw 
vragen wat mantelzorg te verlenen. De sociaal werker regelt dat een klussenman handgrepen bij het bad plaatst. 
In verband met de verwaarlozing in haar huis vraagt de sociaal werker haar of hij een intaker van het Leger des 
Heils mee mag nemen. Dit lukt. De medewerker van het Leger des Heils weet stapje voor stapje haar vertrouwen 
te winnen. De sociaal werker nodigt de vrouw uit een kop soep in het Claverhuis te komen eten, dit doet zij een 
week later. Inmiddels komt zij vaker in het Claverhuis.  

 

 

4.4 Trends en ontwikkelingen op het gebied van zorg  
 

CentraM maakt al jarenlang een trendrapportage op het gebied van armoede. Op het terrein van zorg 

is dit niet het geval, hoewel er rond de invoering van de WMO in de tussentijdse rapportages geruime 

tijd is gesignaleerd. Er dienen zich gaandeweg het jaar verschillende kleinere thema’s aan. Een steeds 

terugkerend, groot, thema is het gebrek aan verpleegkundigen. In stadsdeel Centrum is dat een 

knelpunt rond de zorg voor dementerenden. Wijkverpleging heeft hier, als ketenregisseur, een 

belangrijke rol. Deze rol komt in het gedrang. Dit probleem is in geheel Amsterdam aan de orde, echter 

door het grote aandeel alleenstaanden, met nauwelijks tot geen netwerk in stadsdeel Centrum, is dit 

probleem in dit stadsdeel groot. De (soms) lange tijd tussen diagnostisering en opname vraagt om inzet 

van het eigen netwerk.  
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De huisarts roept de hulp in van CentraM voor een 95-jarige alleenstaande man, zonder netwerk met de vraag 

om voor hem huishoudelijke hulp en hulp bij boodschappen te regelen. De man overvroeg de huisarts, deze 

dreigde overbelast te raken. De man is afhankelijk van hulp vanwege het verslechteren van zijn gehoor en gezicht, 

naast dat hij verpleegkundige verzorging nodig heeft vanwege een buikkatheter. Dit verlies van autonomie leidt 

bij hem tot problematisch gedrag, met als gevolg dat inmiddels een keur aan hulpverleners (onder andere 

Mentrum Ouderen, Leger des Heils thuisorganisatie, psychiater Sarphatihuis), zijn ingezet om de man zo lang 

mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. De hulp is goed op elkaar afgestemd.  

 

Wanneer er geen gebruik kan worden gemaakt van het eigen netwerk vraag dit extra inzet van 

Maatschappelijke Dienstverlening. Om bijvoorbeeld een vrijwilliger in te zetten bij gebrek aan netwerk 

van de klant. Het vraagt tijd en energie deze vrijwilliger goed te begeleiden om te voorkomen dat deze 

vrijwilliger zich ontwikkelt tot mantelzorger. De informele organisaties hebben in stadsdeel Centrum 

met elkaar afgesproken een Platform Informele Zorg te vormen, om de ontwikkelingen op dit terrein 

te volgen en mogelijk (bij)te sturen. 

 
Voor de Alliantie Wijkzorg is de situatie reden om, samen met de basisvoorzieningen en de informele 

organisaties, een initiatief richting dementievriendelijke wijk in te zetten. Wij zullen de handen ineen 

slaan en ons uiterste best doen om in hoog tempo een goede keten te vormen. Echter de 

randvoorwaarden om deze keten te optimaliseren zijn op dit moment onvoldoende aanwezig. Het gaat 

hier om meer inzet van de wijkzorg, een beter samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleging en 

om meer voorzieningen die in de fase tussen diagnose en opname ingezet kunnen worden om 

dementerende Amsterdammers zo lang mogelijk te activeren.  

 

4.5 Pluspunten  
 

De Pluspunten zijn is een laagdrempelige inloop waar bewoners elkaar ontmoeten en elkaar helpen. 

Een plek waar zij terecht kunnen voor een groot aantal vragen. Bezoekers kunnen, bijvoorbeeld met 

de ondersteuning van een vrijwilliger, het antwoord op een vraag zoeken. Voor de vragen waar het 

antwoord minder makkelijk is te vinden zijn professionals aanwezig. 

Het Pluspunt is een van de mogelijkheden om toegang te krijgen tot de wijkzorg. Bovendien is aan het 

Pluspunt een financiële inloop gekoppeld. Bewoners die bijvoorbeeld in een schuldhulptraject zitten 

kunnen langskomen met een lastige brief of een onbegrijpelijke rekening. De Pluspunten hebben een 

belangrijke rol wanneer het om vroeg signalering gaat. Daarom kunnen bewoners hier ook 

bijvoorbeeld een Budgetadviesgesprek krijgen.  

 

Het Pluspunt is opgezet door CentraM en IJsterk (nu DOCK); in de praktijk is het echter vooral een 

voorziening van CentraM geworden. DOCK en CentraM hebben daarom in 2017 een externe 

professional ingehuurd om te onderzoeken of er verbreding van het Pluspunt naar andere gebieden, 

en met andere samenwerkingspartners, mogelijk is. Daarnaast om te onderzoeken of de 

samenwerking van beide organisaties rond het Pluspunt beter geborgd kan worden.  

De uitkomst van de eerste vraag, verbreding Pluspunt, is negatief. De vraag is groter dan de 

beschikbare fysieke ruimte. Een oplossing zou kunnen zijn om de externe partij volwaardig te laten 

participeren in de Pluspunt organisatie. 

De uitkomst op de tweede onderzoeksvraag, het beter borgen van betrokken organisaties, is positief. 

Elk Pluspunt krijgt in 2018 een vaste coördinator van DOCK en een van CentraM (inclusief vaste 

vervangers). De DOCK-medewerkers krijgen, naast hun signalerende rol, vooral een rol om contact te 
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maken met de mensen die vaker komen. Om met hen te kijken of er eventueel andere activiteiten 

aangeboden kunnen worden. Als een bewoner vaker komt omdat hij/zij moeilijk kan lezen ligt 

bijvoorbeeld het taalhuis meer voor de hand. Er kunnen ook nieuwe activiteiten worden gestart als 

blijkt dat er witte vlekken zijn.  

 

CentraM, DOCK en het Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael zijn in 2016 gestart met het project 

toegankelijkheid. Dit project moet er toe leiden dat alle mensen die werken in een Huis van de Buurt 

toegang hebben tot alle aanwezige voorzieningen in het Huis van de Buurt. Ieder dagdeel werkt nu 

een professional beneden. Om dit mogelijk te maken zijn medewerkers, inclusief de 

baliemedewerkers, getraind. Bijvoorbeeld in het omgaan met bezoekers met een psychiatrische 

aandoening. De Alliantie Wijkzorg Centrum heeft een van haar projecten samen laten vallen met het 

project van CentraM, DOCK en het Wijkcentrum Jordaan & Gouden Real. Daarmee is de focus vooral 

komen te liggen op inclusiviteit. Hoe kan je een huis zijn voor alle buurtgenoten.  

 

Aantal bezoeken Pluspunten door bewoners:  
Pluspunten Gemiddeld aantal 

bezoekers 2017  
Gemiddeld aantal 
bezoekers 2016  

Gemiddeld aantal 
bezoekers 2015  

Witte Boei 14.5 17.5 8.7 

Claverhuis 14.8 16.3 13.4 

Boomsspijker 9.1 10.0 5.9 

Reel 6.9 5.6 4.8 

Totaal 11.5 12.48 8.4 

Unieke cliënten 893 930 783 

 

Taalhuis  

In 2016 is in de Witte Boei het Taalhuis opgezet door een medewerker van CentraM. Aanleiding was 

de komst van veel buurtbewoners met een taalachterstand naar het Pluspunt. Er zijn nu twee 

taalgroepen actief in de Witte Boei. De begeleiding wordt door een vrijwilliger van het Amsterdamse 

buurvrouwen contact (ABC) gedaan. Een van de groepen is eind 2016 gestart. Deze groep bestaat uit 

acht vrouwen. Waaronder enkele vrijwilligers van CentraM en DOCK. De deelnemers zijn inmiddels 

voldoende vertrouwd met elkaar en kunnen elkaar corrigeren. De tweede groep, ook een 

vrouwengroep, is in april van start gegaan. Deze groep bestond op 1 januari uit vijf mensen. Deze twee 

groepen worden in 2018 samengevoegd. Vervolgens start de werving voor een nieuwe (tweede) groep. 

Het Taal huis is een samenwerking van CentraM en DOCK. 

 

Herkomst  

China 4 

Egypte 3 

Marokko 2 

Colombia 1 

Turkije 1 

Eritrea 1 

Somalië 1 
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4.6 Armoede  

4.6.1 Armoede in Nederland  
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft in januari haar tweejaarlijkse uitgave Armoede en sociale 

uitsluiting2 gepubliceerd. Het CBS geeft aan dat het terugdringen van armoede niet gelijk opgaat met 

de economische groei. In 2016 had 8.2% van de Nederlandse gezinnen een laag inkomen3, net als in 

2015. Voor 2017 wordt eenzelfde percentage verwacht. Pas in 2018 verwacht het CBS een kleine daling 

van het aantal lage inkomens, naar 7.9%. In 2011 was het percentage nog 6.7%. Vooral 55-plussers 

komen in de problemen. 

 

Volgens de armoedemonitor, Armoedemonitor 20164 van Onderzoek, Informatie en Statistiek staat 

Rotterdam op de eerste plaats (26.5% van de huishoudens) als het gaat om lage inkomens in 

Nederland. Amsterdam staat op de tweede plaats, met 24,2%. CBS bevestigt dit in de recente cijfers. 

In Rotterdam verdient iets meer dan 15% van de huishoudens zo weinig dat ze volgens het CBS het 

risico lopen onder de armoedegrens te belanden. Amsterdam staat op de derde plaats(14.6%), na 

Groningen (14.7%). In 2013 was het percentage lage inkomens in Rotterdam nog 17.1% en Amsterdam 

16.7%. 

 

Langdurige armoede neemt in Nederland toe. Het aantal mensen dat ten minste vier jaar op rij moet 

rondkomen van een laag inkomen, bedroeg in 2016 407.000. Dat zijn er 16.000 meer dan een jaar 

eerder5. Het gaat om 3.3% van de Nederlandse huishoudens. Een jaar eerder was dit 3.1%, in 2014 

2.7%. De belangrijkste verklaring hiervoor is, aldus CBS-econoom Peter Hein van Mulligen, dat steeds 

meer mensen langdurig in de bijstand zitten. “Door de economische crisis zijn ze onder de streep 

terechtgekomen, en eenmaal een jaar in de bijstand is de kans dat ze eruit raken steeds kleiner.” 

Volgens cijfers van Divosa6 heeft een op de vijf huishoudens risicovolle schulden. 850.000 mensen in 

Nederland hebben volgens Divosa te weinig geld om in hun basisbehoefte te voorzien.  

Een arm huishouden komt gemiddeld per maand €217,-- te kort. Ontluisterend is de informatie van 

Divosa over inkomensondersteuning. Bij het aanvragen van inkomensondersteuning kan iemand met 

27 regelingen te maken krijgen en met acht verschillende definities van het begrip inkomen of 

vermogen.  

Het feit dat de armoede nog niet significant afneemt komt volgens Van Mulligen door het feit dat de 

economische crisis langdurig en heftig was. “Een grote groep, onder wie veel vijftigplussers en lager 

opgeleiden, lijkt op de arbeidsmarkt voor langere tijd afgehaakt. Voor die mensen moet het 

economisch echt nog langere tijd beter gaan voordat ook zij werk vinden.” 

 

De groepen die een groot risico op armoede hebben is al jaren nagenoeg gelijk, onder meer 

alleenstaanden, eenoudergezinnen, huishoudens van niet-westerse afkomst en huishoudens met een 

laagopgeleide kostwinner. Ook zzp-ers komen we al jaren in dit lijstje tegen. Van de 7.3 miljoen 

                                                           
2 CBS, Armoede en sociale uitsluiting 2018 
3 Het CBS legt de grens van een laag inkomen op 1030 euro netto per maand voor een alleenstaande, 1370 euro voor een 
alleenstaande vader of moeder met één kind en 2120 euro voor een stel met drie kinderen. Deze bedragen zijn inclusief 
zorgtoeslag en exclusief huurtoeslag. Wie onder de grens zit, geldt in de CBS-definitie als arm. 
4 Amsterdamse Armoedemonitor 2016, Onderzoek, Informatie en Statistiek, augustus 2017 
5 Het CBS baseert zich hiervoor op de belastingaangiften van alle Nederlanders over 2016. 
6 Divosa. Armoede en schulden in Nederland: Feiten & Cijfers uit 2013-2017. 
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werkenden liep in 2016 bijna 3% risico op armoede. Divosa geeft aan dat 40% van de arme mensen 

werk als belangrijkste inkomstenbron heeft. Bij zzp-ers is dit risico 9.5%.  

Een groep die de laatste jaren nadrukkelijk in beeld komt zijn alleenstaanden die de AOW-leeftijd 

naderen.  

 

4.6.2 Armoede in Amsterdam  
Elk jaar geeft Onderzoek, Informatie en Statistiek van de gemeente Amsterdam een Armoedemonitor 
7uit. Hoewel deze monitor zich baseert op 2016 vinden we hierin helaas veel cijfers uit 2014.  

Het aandeel huishoudens met een laag inkomen in Amsterdam, wanneer wordt uitgegaan van 120% 

van het wettelijk minimumloon, was in 2014 24.2% (24% in 2013 en 23.7% in 2012). Het profiel van de 

groepen waarbij het grootste risico op armoede bestaat is al jaren redelijk stabiel: jongeren, ouderen 

en groepen met een niet-westerse achtergrond. 

Een kwart van alle kinderen in de stad groeit op in armoede, onder niet-Westerse jongeren is dit ruim 

een derde. Bij de ouderen neemt het risico op armoede toe naarmate de leeftijd stijgt. Een derde van 

de 85-plussers leven van een laag inkomen, tegenover 21% van alle Amsterdammers. Niet-Westerse 

ouderen zijn vaker arm dan gemiddeld, zes op de tien hebben een laag inkomen, zij hebben vaak een 

niet volledige AOW, wat niet wordt gecompenseerd.  

De groepen met de grootste armoede kans zijn ook de groepen die vaak langdurig arm zijn. Van de 

eenoudergezinnen heeft 40% een laag inkomen. 64% van hen leven al drie jaar of langer van een 

minimum inkomen. Van de huishoudens die leven van een pensioen is ruim driekwart langdurig arm. 

 

4.6.3 Armoede in stadsdeel Centrum   
De Armoedemonitor geeft voor stadsceel Centrum een armoede percentage (mensen met laag 

inkomen8) aan van 22% (2014). Dit percentage is gelijk aan 2012 en 2013. Over het algemeen scoren 

de buurtcombinaties op of rond het stedelijk gemiddelde, daaronder zitten de Burgwallen, de 

westelijke en zuidelijke grachtengordel, Weteringbuurt en Plantage/Weesperbuurt.  

Ook (gebrek aan) vermogen is een indicatie van armoede. In 2014 had 18% van de huishoudens te veel 

vermogen om in aanmerking te komen voor bijstand. Vooral huishoudens met een negatief vermogen 

(58%) had een te hoog vermogen om in aanmerking te komen.  

Het gaat veelal om een eigen bedrijf (45%). Een percentage dat 2% onder het stedelijk gemiddelde ligt. 

Opmerkelijk is dat Centrum op de tweede plaats (24%), na stadsdeel Zuid (26%), staat voor wat betreft 

negatief inkomen. Het gaat hier bijvoorbeeld om zzp-ers en anderen met een eigen bedrijf.  

In de categorie inkomens 0 tot en met 79% van het WSM zijn relatief veel mensen in stadsdeel Centrum 

te vinden, 16% van de totale groep. Het gaat hier ook vaak om zelfstandigen. Dit correspondeert met 

de hulpvraag van zzp-ers, bij CentraM. Uit de Armoedemonitor blijkt dat een derde van de mensen 

met een inkomen uit eigen onderneming al drie jaar een inkomen heeft tot 110% WSM. 

 

Bij jongeren die opgroeien in een minimum huishouden valt op dat, vergeleken met de stad, deze in 

elke wijk onder het gemiddelde zitten. Op de Oostelijke Eilanden/Kadijken en de Burgwallen (Oud-

zijde) na, daar zit het op of rond het gemiddelde van de stad. De armoedemonitor geeft aan dat 

kinderen van niet-Westerse afkomst een hogere armoede kans hebben. Bij kinderen van Marokkaanse 

afkomst is dit 35%. We zien dit op de Oostelijke Eilanden/Kadijken terug.  

                                                           
7 Amsterdamse Armoedemonitor 2016, Onderzoek, Informatie en Statistiek, Amsterdam augustus, 2017 
8 Tot 120% WSM. 
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Uit de registratie van CentraM blijkt dat steeds meer mensen in stadsdeel Centrum moeite hebben 

met hun financiën, ondanks het feit dat armoede zich stabiliseert. De vraag naar ondersteuning op het 

vlak van financiën is in 2017 met 5% toegenomen, nadat het in 2016 ook al met 5% was toegenomen. 

Wanneer we administratie meetellen (waarin een financiële component zit) dan betreft 79% van de 

5784 hulpvragen financiën. Naast allerlei gerelateerde vragen. Zo leidt het langjarige leven op een 

minimum en het hebben van complexe schulden niet zelden tot isolatie en eenzaamheid. 

 

Concentratie armoedeproblematiek  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Jordaan 28% 24% 23% 22% 27% 27% 

Oostelijke Eilanden / Kadijken 25% 26% 27% 28% 25% 22% 

Haarlemmerbuurt 14% 13% 12% 13% 11% 12% 

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

 

In stadsdeel Centrum vinden we de grootste concentratie huishoudens met een laag inkomen in de 

wijken Jordaan en Oostelijke Eilanden. Voor zover vanuit onze registratie zichtbaar, blijft de 

armoedeproblematiek in de Jordaan onverminderd groot, met 27%. Opvallend in de registratie is dat 

de problematiek op de Oostelijke Eilanden/Kadijken sinds twee jaar daalt. Waarschijnlijk komt dit door 

het vertrek van een vestiging van de Blijf groep, deze is opgegaan in het Oranjehuis (stadsdeel West). 

 

Bovenstaand beeld wordt grotendeels 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 voor. Dit was 27% in 2017 (25% in 2016). 

 

(Vroeg) eropaf af, 

postcode 

Gebied Aantal 2017 2016 2015 2014 

 1011  Nieuwmarkt / Lastage 116 11% 11% 12% 8% 

 1012  Burgwallen Nieuwe/Oude Zijde 144 13% 12% 8% 11% 

 1013  Haarlemmerbuurt 138 13% 10% 9% 10% 

 1015  Grachtengordel West / Jordaan 159 14% 19% 19% 19% 

 1016  Grachtengordel West / Jordaan 144 13% 14% 17% 16% 

 1017  Burgwallen Nieuwe Zijde / 

Grachtengordel Zuid / 

Weteringschans 

102 9% 9% 8% 9% 

 1018  Oostelijke Eilanden / Kadijken 

Weeperbuurt/Plantage 

293 27% 25% 26% 28% 

 1019 Oostelijk Havengebied 1 0%    

Totaal  1097 100% 100% 100% 100% 
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CentraM ontvangt een Eropaf melding over een Canadese vrouw. De vrouw heeft een heftige geschiedenis. Zij is 
heroïne verslaafd geweest en gebruikt nu methadon. Enkele jaren geleden heeft zij haar man verloren en 
recentelijk heeft haar zoon een einde aan zijn leven gemaakt. Ze is in financiële problemen geraakt doordat zij, 
vanwege het verdriet en ziekte, niet in staat was om tijdig haar Canadese belastingaangifte in te dienen. Daardoor 
werd haar pensioen ingehouden.  
Door snelle actie en coördinatie is er na jaren een stabiele situatie ontstaan. Er wordt voorkomen dat zij uit haar 
huis wordt gezet, haar inkomen wordt gerepareerd, zij heeft een nieuwe bewindvoerder waarin zij vertrouwen 
heeft en heeft zij een maatje die haar ondersteunt, ook in het kader van nazorg. Zij is aangemeld bij de 
Voedselbank en heeft een nieuw gebit via de tandarts van de Jellinek. De nauwe samenwerking en regie heeft er 
voor gezorgd dat de vrouw in beweging is gekomen. 

 

4.6.4 Mesis  
 

CentraM maakt in de schuldhulpverlening gebruik van het screeningsinstrument Mesis, waardoor een 

goed beeld bestaat over hoe een klant zich tot zijn schulden verhoudt. CentraM is de enige organisatie 

in Amsterdam, die in 2017 gebruik heeft gemaakt van het screeningsinstrument. In heel Nederland zijn 

er naast CentraM nog 22 organisaties die gebruik maken van Mesis. 

De rapportage van CentraM wijkt in 2017 niet veel af van voorgaande jaren. Al jaren blijkt uit de 

rapportage dat het aantal cliënten dat veraf staat van financieel gezond gedrag erg groot is. Er is weinig 

sprake van zelfregie en motivatie om aan de schulden te werken. Er zijn voornamelijk zwaarwegende 

belemmeringen om aan de schulden te werken. Er is bijvoorbeeld geen stabiele thuissituatie en er zijn 

problemen op meerdere leefdomeinen, buiten financiën/inkomen bijvoorbeeld verslaving, 

dakloosheid, psychische handicap. Bij CentraM gaat het hier om ruim 38% van de cliënten die Mesis 

hebben ingevuld. Wanneer CentraM vergeleken wordt met het landelijke rapport valt het op dat de 

groep dak- en thuislozen bij CentraM relatief flink groter is, 18.2% ten opzichte van 4.5% Opvallend is 

ook dat de gevoeligheid voor verslavingen bij cliënten van CentraM (24.2%) een stuk groter is dan de 

totale groep cliënten (17.2%). Dit komt overeen met het beeld van de stedelijke gezondheidsmonitor. 

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

cannabisgebruikers van Amsterdam. 

 

In 2017 bleek 60% van de cliënten van CentraM niet in staat om het screeningsinstrument Mesis in te 

vullen. Taalproblemen, ernstige concentratieproblemen en psychiatrische problematiek was 

doorgaans de oorzaak. Onder deze 60% bevindt zich zeker ook een groot aantal personen dat veraf 

staat van financieel gezond gedrag.  

Een kleine 13% van de cliënten van CentraM, die Mesis hebben ingevuld, scoort redelijk goed op alle 

dimensies. Dit is duidelijk lager dan de totale groep (20.6%). Overigens kan bij deze percentages sprake 

zijn van (een zekere) zelfoverschatting. Dus 87% van de cliënten, die Mesis hebben ingevuld, behoeven 

naast hulp bij het oplossen van de financiële problemen extra aandacht op andere levensgebieden. 

Van deze 87%, is er bij 10% van de cliënten sprake van lichte ondersteuning en bij 77% is er sprake van 

intensieve ondersteuning. Deze cijfers wijken niet erg af van het landelijke cijfer. 

71.5% van de cliënten die Mesis hebben ingevuld scoren op een of meerdere LVB indicatoren. Landelijk 

is dit 64.6%. Bijna 69.1 % van de cliënten heeft geen betaald werk en leeft van een uitkering. Landelijk 

is dit 57.2%. 
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Nog enkele opvallende verschillen: 

- De cliënten van CentraM ontlenen meer status aan het bezit van luxe goederen dan de totale 

groep, 18.2 ten opzichte van 9.9% 

- De cliënten van CentraM geven vaker aan dat ze geen concrete steun in hun omgeving vinden 

bij het regelen van hun geldzaken, 80% ten opzichte van 67% 

- De cliënten van CentraM geven vaker aan dat ze zich (soms) eenzaam voelen, 62% ten opzichte 

van 51%. Mogelijke verklaring hiervoor is het feit dat de meeste cliënten van CentraM alleen 

wonen. 65% van onze cliënten woont alleen en slechts 12% van onze cliënten woont met 

kinderen, doorgaans zonder partner. 

- De cliënten van CentraM geven vaker aan dat ze zich voor hun schulden schamen, 65% ten 

opzichte van 57%. 

 

4.6.5 Risicogroepen armoede  
In deze paragraaf worden de verschillende (landelijk en stedelijke)cijfers, vergeleken met de 

registratiecijfers van CentraM. 

 

Alleenstaande ouders 

De armoedekans in Amsterdam is het grootst bij de groep alleenstaande ouders. 40% van de 

minimahuishoudens zijn eenoudergezin. Een laag inkomen kwam in 2016 ook landelijk het meeste 

voor bij eenoudergezinnen, vooral de huishoudens met uitsluitend minderjarige kinderen. 

11% van de cliënten van CentraM leeft in een eenouder huishouden. Bij schuldhulp ligt dit iets hoger, 

namelijk 12%. In stadsdeel Centrum is het percentage eenoudergezinnen 5.3 %.  

 

Alleenstaanden  

De armoedekans in Amsterdam is, na alleenstaande ouders, het grootst wanneer je alleenstaand bent. 

Van de minimahuishoudens in Amsterdam is 32% alleenstaand. Dit percentage ligt hoger in stadsdeel 

Centrum, omdat hier 62% van de huishoudens alleenstaand is. Bij CentraM is 64% van alle cliënten 

alleenstaand. Bij schuldhulp ligt dit percentage duidelijk hoger, 70% van alle cliënten met een 

schuldhulpvraag is alleenstaand.  

  

Zzp-ers 

Het CBS geeft aan dat zzp-ers een hoog armoede risico hebben. Een kwart van de alleenstaande  

zzp-ers liep in 2016 een risico op armoede. Wanneer we de groep zzp-ers die deel uitmaken van een 

eenouder gezin nader bekijken, was dit risico 20%. Divosa9 geeft aan dat 80% van de 1 miljoen zzp-ers 

in Nederland geen arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft. Een ander verontrustend gegeven is dat 

een kwart van de zzp-ers geen pensioen opbouwt. Uit bovenstaande Amsterdamse cijfers 10blijkt dat 

veel zzp-ers (en andere werkende armen) een negatief vermogen hebben. Huis en/of bedrijf kunnen 

maken dat het vermogen te hoog is om een beroep te kunnen doen op een uitkering. Van de cliënten 

van CentraM is 3% zzp-er. Bij schuldhulp is dit slechts 1%, dat komt omdat zelfstandigen moeten 

worden verwezen naar een stedelijke voorziening.  

 

  

                                                           
9 Divosa. Armoede en schulden in Nederland: Feiten & Cijfers uit 2013-2017 
10 Amsterdamse Armoedemonitor 2016, Onderzoek, Informatie en Statistiek, Amsterdam augustus, 2017 
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Bijna pensionado’s 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek geeft in haar laatste publicatie aan dat de 'hongerjaren' van de 

Nederlanders liggen tussen het 63ste en 65ste levensjaar. In geen enkele leeftijdsgroep is het aantal 

lage inkomens zo groot als in deze leeftijdscategorie. Een op de negen had een laag inkomen. Zij zijn 

volgens het CBS de grootste slachtoffers van de crisis. Steeds meer 55-plussers raken aan het einde 

van hun loopbaan door werkeloosheid of ziekte afhankelijk van een uitkering. Zij zijn te jong voor AOW, 

maar worden door veel werkgevers als te oud gekwalificeerd voor een baan. Het gevolg is dat veel 55-

plussers de periode tot hun pensioen moeten overbruggen met een uitkering. Van de groep 63 jarigen, 

in deze groep, leefde 57% al vier jaar of langer in armoede. Vanaf 64 jaar neemt dit percentage af. 

Binnen CentraM bevinden 7% van de cliënten zich in deze cliëntencategorie. Dit percentage is redelijk 

stabiel. 

 

Opmerkelijk is dat onder de groep gepensioneerden juist de minste armen van Nederland bevinden. 

Wij hebben geen cijfers om bovenstaande te staven in stadsdeel Centrum, maar hebben ook geen 

aanwijzingen dat het afwijkend is omdat het stadsdeel relatief veel hoog opgeleide bewoners heeft. 

Raymond Montizaan11, van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmark van de Universiteit 

Maastricht, heeft aangetoond dat de verhoging van de AOW-leeftijd en de afschaffing van de vut een 

nieuwe vorm van ongelijkheid heeft gecreëerd. Hoogopgeleiden gaan gemiddeld ruim een jaar eerder 

met pensioen dan laagopgeleiden, ook al doet de laatste groep vaak fysiek het zwaarste werk.  

 

De verhoging van de AOW-leeftijd voor laagopgeleiden komt in het slechtste geval neer op een 

verlenging van hun bestaan in de bijstand. 

 

Herkomst 

Ruim een kwart van de huishoudens met een kostwinner van niet-Westerse afkomst had volgens het 

CBS een laag inkomen (Marokkaanse herkomst 30%, Antilliaanse 25%, Turkse 22% en Surinaamse 

herkomst 18%). De Amsterdamse cijfers 12zijn respectievelijk 34%, 29%, 32% en 28%. Het risico op 

langdurige armoede bij huishoudens met een kostwinner van niet-westerse afkomst uit de tweede 

generatie is ruim twee keer zo laag als bij kostwinners uit de eerste generatie. Het CBS geeft aan dat 

de tweede generatie gemiddeld hoger opgeleid is en daardoor betere kansen heeft op de 

arbeidsmarkt.  

Onder huishoudens met een ‘autochtone’ Nederlandse hoofdkostwinner is het percentage minder dan 

6%. Binnen CentraM fluctueert het percentage cliënten van niet-Westerse afkomst tussen de 28% en 

31%. In 2017 was dit 28.4%. De grootste groep is de verzameling ‘overige niet-Westerse afkomst’, 

namelijk 14.3%, daarna de Marokkaanse stadsdeel bewoners, met 5.5%. In onderstaand schema 

worden de registratiecijfers afgezet tegen de bevolkingscijfers. Cliënten van niet-Westerse afkomst 

zijn ruim vertegenwoordigd, 46% meer dan je alleen vanuit de inwoners aantallen zou mogen 

verwachten. 

 

  

                                                           
11 “Hoogopgeleiden eerder met pensioen dan lager opgeleiden: ‘Is dit wel rechtvaardig?’  Volkskrant 22 juni 2017 
1212 Amsterdamse Armoedemonitor 2016, Onderzoek, Informatie en Statistiek, Amsterdam augustus, 2017 
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Herkomst Bewoners 

2015 

Cliënten  

2015 

 Bewoners 

 2016 

 Cliënten  

 2016 

Bewoners 

2017 

Cliënten 

2017 

Surinamers 3.0% 6.9% 3.0%  7.2% 3.0% 6.1% 

Antilianen 0.8% 1.1% 0.8%  1.4% 0.9% 1.0% 

Turken 1.0% 1.3% 1.0% 1.9% 1.0% 1.5% 

Marokkanen 1.7% 5.9% 1.7% 5.2% 1.7% 5.5% 

Overige niet- 

Westerse allochtonen 

8.1% 13.0% 8.5% 14.9% 8.9% 14.3% 

Totaal niet-Westerse 

allochtonen 

14.7% 28.2% 14.9% 30.6 15.3% 28.4% 

Autochtonen 61.1% 66.0% 60.1% 63.0% 59.0% 66.1% 

 
Gezondheid 

Er is een relatie tussen gezondheid en een laag inkomen.. Het CBS13 geeft aan dat iemand met een laag 

inkomen een grotere kans heeft om vijftien levensjaren minder in goede gezondheid te leven dan 

iemand met een hoger inkomen. Mannen met een laag inkomen sterven bovendien gemiddeld vijf jaar 

eerder dan mannen met een hoger inkomen. Bij vrouwen is dat verschil ruim vier jaar. 

 

In februari heeft de gemeente haar gezondheidsmonitor 201614 gepubliceerd. Uit deze rapportage 

komt een duidelijk beeld naar voren over de bewoner van stadsdeel Centrum. 

Centrum is het stadsdeel waar de meeste zware drinkers wonen, 21% van het aantal inwoners. 

Wanneer we ook daklozen en bankslapers mee nemen is dit percentage natuurlijk nog veel hoger. De 

Burgwallen staan in de top 7, boven de 20%. De Weteringschans zit er met 19.3% net onder. De 

Oostelijke Eilanden/Kadijken scoren het laagste met 15.9%. 14% is het stedelijk gemiddelde.  

De gezondheidsmonitor bevat ook gegevens over ernstige psychische klachten per gebied. Het 

stedelijk gemiddelde is 8%, met 6% zit stadsdeel Centrum rond het gemiddelde. Dit is exclusief de 

bezoekers met ernstige psychische klachten. Nemen we deze groep mee dan komt Centrum op de 

tweede plaats.  

  

Uitkering bewoners en cliënten met een uitkering  

Ruim een derde van de cliënten van CentraM heeft een uitkering van Werk Inkomen en Participatie als 

inkomstenbron, 31%(2016: 32%). Het percentage cliënten met een WWB-uitkering die een beroep 

doen op de schuldhulpverlening is hoger, namelijk 44% (2016: 44%). Dit percentage is veel hoger dan 

het aantal stadsdeelbewoners dat leeft van een WWB-uitkering. Van de stadsdeelbewoners in de 

leeftijdscategorie 15 tot en met 64 jaar is dit 4.3%. Wanneer we naar alle uitkeringen kijken levert dit 

het volgende beeld op: 

 

  

                                                           
13 CBS, Armoede en sociale uitsluiting 2018 
14 Gezondheid in Beeld: Amsterdamse gezondheidsmonitor 2016, GGD, 6 februari 218 
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Buurt Bewoners 2016 Cliënten 2016 Bewoners 

2017 

Cliënten 2017 

Oostelijke Eilanden / Kadijken 6.4% 25% 6.6% 22% 

Plantage / Weesperbuurt 6.4% 9% 7.6% 9% 

Jordaan  4.8% 27% 5.2% 27% 

Nieuwmarkt / Lastage  3.7% 12% 3.7% 11% 

Haarlemmerbuurt 4.6% 11% 4.7% 12% 

 

Statushouders  

Het CBS noemt statushouders als nieuwe risicogroep. Vooral huishoudens van Eritrese afkomst hebben 

in Nederland moeite om rond te komen; het gaat om 83 procent van de Eritreeërs die in Nederland 

wonen. Het gros van de Eritreeërs (3400 huishoudens in Nederland) leeft van de bijstand. Veel andere 

asielzoekers hebben ook een laag inkomen: Syriërs (77 procent) en Somaliërs (60 procent). Onder de 

meeste asielzoekersgroepen is de armoede sinds 2013 afgenomen, behalve onder Eritreeërs en 

Syriërs. Dit komt vooral doordat relatief veel asielzoekers uit deze twee landen kort geleden in 

Nederland zijn gearriveerd. Vluchtelingen die een verblijfsvergunning krijgen stromen doorgaans 

direct door naar de bijstand. Werk vinden is moeilijk voor hen, onder andere omdat ze de taal (nog) 

niet spreken. Vluchtelingen zijn daarom oververtegenwoordigd in de armoedestatistieken van het CBS. 

In Stadsdeel Centrum wonen relatief weinig statushouders. Veel van hen hebben het afgelopen jaar 

een beroep gedaan op schuldhulp. Ook zien we de financiële problemen bij cliënten van de Veilige 

Haven terug. Voor LHBTI- jongeren heeft CentraM een stedelijke taak.  

 

4.7 Huiselijk geweld  
 

In het afgelopen jaar zijn er 31 meldingen met signalen, of vermoedens, van huiselijk geweld 

geregistreerd. Ten opzichte van 2016 (16) is dit bijna een verdubbeling. De toename van de 

aanmeldingen is het gevolg van een andere werkwijze. In 2017 is gestart met het vooraf screenen van 

elke aanmelding door de aandachtfunctionaris. Deze kijkt naar mogelijke signalen van huiselijk geweld. 

Op deze manier zijn er signalen boven tafel gekomen die anders verborgen zouden blijven, ondanks 

het feit dat de hulpverleners jaarlijks worden getraind. Elk wijkteam heeft een aandachtfunctionaris, 

een van hen voert voor de gemeente ook de functie van preventiemedewerker uit in stadsdeel 

Centrum. Het beter boven tafel krijgen van signalen van huiselijk geweld zijn essentieel, want volgens 

cijfers van de GGD15 is 10% van de bevolking slachtoffer van huiselijk geweld. 

 

De meeste signalen van huiselijk geweld betreffen partnergeweld (48%). Daarnaast 

kindermishandeling (26%) en ouderenmishandeling (26%). In een casus was er sprake van zowel 

partnergeweld als kindermishandeling. In vier situaties is Veilig Thuis gebeld voor advies.  

 

  

                                                           
15 Gezondheid in Beeld: Amsterdamse gezondheidsmonitor 2016, GGD, 6 februari 218 
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Meldingen van huiselijk geweld  

 

 Uitgevoerde stappen uit meldcode huiselijk geweld Aantal 

Stap 1 Signalen van huiselijk geweld  31 

Stap 2 Collegiale toetsing, consultatie aandachtfunctionaris of Veilig 

Thuis  

24 

Stap 3 /4 Besproken met cliënt, uitkomsten gewogen  7 
 

Stap 5 Vervolg hulp: 

- Melding bij Veilig Thuis 

- Hulp georganiseerd door CentraM 

- Extern doorverwezen  

 
1 

13 
6  

 

Blue 

In het afgelopen jaar waren negen vrijwilligers betrokken bij het vrijwilligersnetwerk, drie van hen zijn 

nieuw. Alle drie zijn van het mannelijke geslacht. Vier vrijwilligers hebben zich actief hun eigen netwerk 

als ‘ambassadeur’ kenbaar gemaakt, met het doel om de bewustwording van huiselijk geweld te 

vergroten.  

 Via de vrijwilligers van Blue zijn vijf meldingen, of vermoedens, van huiselijk geweld geregistreerd.  

 

Twee vrijwilligers van Blue hebben contact gezocht met een filmmaker om te onderzoeken in hoeverre 

een film/documentaire kan worden gemaakt over huiselijk geweld (partner geweld) onder 

hoogopgeleide vrouwen. De aanleiding van dit initiatief is het feit dat een van de vrijwilligers op 

verzoek van de Blijfgroep in 2014 een vooronderzoek heeft gedaan naar de ervaringen van 

hoogopgeleiden. Het onderzoek naar de mogelijkheid van een film loopt nog. 

 

4.8 Informele zorg 
 

4.8.1 Vrijwilligerswerk  
In 2017 waren 108 vrijwilligers actief. 18 vrijwilligers zijn ervaringsdeskundigen, deze worden ingezet 

als maatje in de schuldhulpverlening. Het wordt overigens niet apart geregistreerd of mensen 

ervaringsdeskundig zijn, we mogen er vanuit gaan dat het werkelijke percentage ervaringsdeskundigen 

hoger ligt. Er zijn 221 koppelingen16 gemaakt, waarvan 31 in de schuldhulp. 

 Vrijwilligers worden onder andere ingezet bij:  

 Inloopspreekuren (Pluspunten) 

 Ondersteuning Thuis Administratie 

 Burenhulp 

 Budgetcursusnieuwe Stijl 

 Projecten schuldhulp, zoals ‘Ontzorgen’ 

 Maatje in de schulddienstverlening 

 Hulp voor ouderen uit Chinese leefgemeenschap 

                                                           
16 Een koppeling kan gaan over een eenmalige taak, zoals het begeleiden naar een ziekenhuis of hulp bij een 
belastingaangifte. Steeds vaker gaat het om een inzet voor onbepaalde tijd, zoals het ondersteunen van dementerend e in 
het zelfstandig thuis wonen. 
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 Signaleren van huiselijk geweld (Blue) 

 Outreachende huisbezoeken 

 Kleine klussen thuis  

 

Samenwerking informele en formele zorg en welzijn  
In het afgelopen jaar is er voor de ondersteuning van cliënten ook regelmatig een beroep gedaan op 

de inzet van vrijwilligers van andere organisaties waaronder Burennetwerk, Stadsdorp Weteringplus 

en Stadsdorp Oostelijke Binnenstad, Humanitas, Regenboog Groep, UVV en Team ED. Wanneer er 

bijvoorbeeld een vraag om burenhulp komt uit de Weteringbuurt, dan wordt er overlegd met 

Stadsdorp Weteringplus. Op het moment van de koppeling gaat CentraM er tussen uit, uiteraard met 

de afspraak dat CentraM direct ingezet kan worden als de situatie daar aanleiding toe geeft. Er is een 

goede samenwerking met de stadsdorpen. Wij verwijzen bewoners die behoefte hebben aan 

activiteiten naar de stadsdorpen en kunnen zo nodig ook als verbinding fungeren. Ook werken wij mee 

aan projecten van stadsdorpen, zoals het project eenzaamheidsbestrijding met Stadsdorp Centrum 

Oost.  

 

CentraM organiseert, in samenwerking met de Vrijwilligers Centrale Amsterdam, jaarlijks een netwerk 

ontbijt. Dit jaar was dit op 11 december voor partners die informele zorg en ondersteuning bieden in 

het centrum (Rode Kruis, Burennetwerk, DOCK, Zonnebloem, Regenboog Groep, Humanitas, Team ED 

en Alliantie Wijkzorg Centrum). Op deze dag werden contacten aangehaald, ervaringen uitgewisseld 

en bekeken waar praktische ondersteuning nog verder ontwikkeld kon worden. Als belangrijk knelpunt 

kwam de positie van alleenstaande ouderen met Alzheimer, zonder of met een gering netwerk, aan de 

orde. Dit knelpunt zorgt voor een groter beroep op zowel de formele als informele zorg. Vanuit 

Burennetwerk is voorgesteld om een Platform Informele Zorg te vormen om de ontwikkelingen op dit 

terrein te volgen en te sturen. De projectleider van de Alliantie Wijkzorg organiseert een eerste 

bijeenkomst. 

 

Inzet Chinese vrijwilligers 

Het wekelijks spreekuur voor Chinees-sprekenden uit de hele stad is helaas door een bezuiniging die 

het stadsdeel in 2018 doorvoert, opgeheven. Dit is een onderdeel van een totale bezuiniging van  

€ 95.000,--. Eind december werd dit spreekuur, voor vooral Chinese ouderen, voor het laatst 

gehouden. Belangrijk in dit spreekuur was de inzet van drie Chinese vrijwilligers. Er is uitvoerig overleg 

gevoerd met deze vrijwilligers en met de collega’s die het Pluspunt in de Boomsspijker draaien. 

Overeengekomen is dat de Chinese ouderen voortaan om de week bij het Pluspunt terecht kunnen, 

een Chinese vrijwilliger zal dan tolken.  

 

Gezamenlijk vrijwilligersbeleid met DOCK 

Afgelopen jaar is een gezamenlijk Vrijwilligersbeleid voor CentraM en DOCK ontwikkeld waarin onder 

andere ook formulieren, vergoedingen en dergelijke zijn gestandaardiseerd. Een van de drijfveren voor 

dit beleid is om vrijwilligers van beide organisaties doorgroei mogelijkheden te bieden. Ook efficiency 

is een belangrijk doel. Bijvoorbeeld in de afstemming van deskundigheidsbevordering door de 

vrijwilligerscoördinatoren van beide organisaties. Ook worden er gezamenlijke bijeenkomsten 

georganiseerd, tevredenheidsonderzoeken gehouden etc. en ‘delen’ wij vrijwilligers, zoals 

bijvoorbeeld bij Welzijn op Recept. Deze vrijwilligers zijn in 2017 getraind in Motiverende 

Gespreksvoering. 
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4.8.2 Klussenhulp  
In 2017 zijn er 10 klussendiensten geregistreerd (2016: 61). Dit relatief lage aantal heeft te maken met 

het wegvallen van de subsidie voor 2018 (dit was in 2017 al bekend). Hierdoor waren er weinig 

aanmeldingen en ging men op zoek naar alternatieven.  

 

4.8.3 Welzijn op Recept 
De samenwerking met DOCK rond Welzijn op Recept wordt beschreven in 5.4.1. Hieronder de 

gerealiseerde trajecten, met middelen van de RVE Onderwijs, Jeugd en Zorg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de 34 aanmeldingen zijn er twaalf trajecten succesvol afgesloten. De deelnemers hebben één of 

meer geschikte activiteiten gevonden en/of zijn gekoppeld aan een vrijwilliger. 

12 trajecten zijn gestopt. Redenen hiervoor waren voornamelijk gebrek aan motivatie, ziekte, 

dementie en het overlijden van een deelnemer.  

De deelnemers zijn vooral ouderen in de leeftijd van 50 tot 96 jaar.  

 

  

Status Aantal 

Gestopt 12 

Lopend 8 

Succesvol afgerond 12 

Totaal 34 

Waarvan aanmelding voor ander 

stadsdeel 2 
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5. Projecten 
 

5.1 Projecten met (deels)externe financiering  
 

5.1.1 Bijzondere doelgroepen met een schuldhulpvraag  
Drie jaar geleden heeft CentraM een nieuwe succesvolle werkwijze ingevoerd. Sinds de invoering is de 

uitval uit het schuldhulpverleningsproces drastisch verminderd. Onder andere door de inzet van een 

aantal projecten die mogelijk zijn gemaakt door de middelen van WPI, Stichting Zorg & Bijstand en 

fondsen. Hieronder de projecten die in 2017 zijn uitgevoerd.  

  

Ontzorgen 

Voor de ondersteuning van nieuwe kwetsbare cliënten in de schuldhulp heeft CentraM 35 vrijwilligers 

geworven, waaronder 9 ervaringsdeskundigen. Zij begeleiden cliënten intensief in het op orde krijgen 

van de administratie. Zij worden ingezet bij cliënten die veel stress ervaren door het ontbreken van 

overzicht; 1 op 1 begeleiding bij het ordenen van de administratie is dan belangrijk. Samen met de 

cliënt wordt in maximaal twee dagdelen, alle post geopend en geordend, eventueel bij de cliënt thuis. 

De cliënt wordt gevraagd hierbij zo veel mogelijk te helpen. Door een geordende administratie kan 

sneller gestart worden met de daadwerkelijk schuldhulpverlening. Ook worden er andere 

vervolgtrajecten gestart, zoals de Budgetcursus Nieuwe Stijl.  

Door het wegnemen van stress groeit het vertrouwen in het oplossen van problemen. In 2017 zijn 28 

cliënten op deze manier geholpen.  

 

Budgetcursus Nieuwe Stijl 

In 2017 namen 61 cliënten deel aan de Budgetcursus Nieuwe Stijl; een groepsactiviteitgericht op het 

werken aan de toekomst (leefstijl ontwikkeling). Er komen vragen aan de orde zoals “Hoe ziet het hele 

traject schuldhulp er uit?”, “Hoe kom ik dat ingewikkelde traject door?”, “Hoe kan ik drie jaar leven 

van weinig geld?”, “Waar liggen mijn talenten en waar wil ik over een paar jaar staan?”. Er wordt 

gebruik gemaakt van de dynamiek van de groep waarbij saamhorigheid een belangrijk onderdeel is. 

Het draaiboek is flexibel, waardoor kan worden ingespeeld op de onderwerpen die de deelnemers aan 

de orde stellen. Deze budgetcursus blijkt een belangrijk middel om cliënten vast te houden in het 

moeilijke schuldhulptraject. Lotgenotencontact is voor veel cliënten een eyeopener en doorbreekt de 

schaamte waardoor de problemen gemakkelijker bespreekbaar worden. Er wordt gewerkt in kleine 

groepjes, vier tot zes deelnemers. De cursus bestaat uit minimaal vier bijeenkomsten. 

 

Op Eigen Kracht 

Op Eigen Kracht is een training (ontwikkeld door de Regenboog groep waarin CentraM samenwerkt) 

gericht op cliënten die (tijdelijk) minder te besteden hebben. Omdat alle schuldhulpcliënten hier mee 

te maken hebben wordt deze training in stadsdeel Centrum meerdere malen per jaar aangeboden. 

Sinds de start hebben inmiddels 1000 mensen in heel Amsterdam aan deze training deelgenomen. In 

stadsdeel Centrum is in 2017 de training drie maal gestart (maart, september en december). Aan de 

twee afgeronde trainingen hebben 17 mensen deelgenomen.  

De inhoud van de training is grotendeels gelijk aan die van de Budgetcursus Nieuwe Stijl en kan er in 

deze relatief kleine groep meer individuele aandacht worden gegeven. De ‘Op Eigen Kracht’ training 
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bestaat uit tien bijeenkomsten met minimaal acht deelnemers per groep. De schuldhulpverleners 

maken samen met de cliënt een keuze over welk aanbod het beste past bij hun vraag en situatie.  

De cliënten van de Voedselbank worden nadrukkelijk voor de training uitgenodigd. De deelnemers  

leren vaardigheden aan op het gebied van administratie en financiën en het reguleren van stress. Het 

sociale en verbindende aspect scoren hoog. Ex-deelnemers participeren in de training als gastvrouw 

of doen ander vrijwilligerswerk.  

De samenwerking met de Regenboog Groep heeft als bijkomend voordeel dat cliënten na afronding 

van de training gemakkelijk doorstromen naar hun training ‘Werken aan je toekomst’. Ook stromen 

deelnemers door naar de training “Liever bewegen dan moe” van PuntP.  

 

Inloopgroep Financieel Café  

In de tweede helft van maart is een nieuwe groep van start gegaan, een activiteit die specifiek gericht 

is op de groep mensen die hoog scoren op de combinatie lage zelfregie en motivatie. Mensen die vaak 

moeilijk in beweging komen. Aan de cliënten uit deze doelgroep wordt het Financieel Café actief 

aangeboden. De inloop is laagdrempelig, vrijblijvend en er is koffie/thee. Er is altijd een vaste 

schuldhulpverlener en een vaste sociaal werker aanwezig waar cliënten, zonder afspraak, hun vragen 

kunnen stellen. Tevens zijn er twee zeer goede vrijwilligers beschikbaar. Een cliënt kan desgewenst 

wekelijks binnenlopen, er is ruimte voor maatwerk en kan dat blijven doen tot en met de 

nazorgperiode. In de groep wordt individueel gewerkt maar er is ook aandacht voor groepsgerichte 

activiteiten. Lotgenotencontact en leefstijlontwikkeling zijn belangrijke onderdelen van het aanbod. 

 

In de groep ligt de aandacht op het bevorderen van de zelfredzaamheid, indien nodig is er sprake van 

‘mee’ zorgen. De resultaten zijn hoopvol. De inloop wordt goed bezocht. Een aantal cliënten hebben 

dit tot vast punt in de week gemaakt, om met hun papieren en acties bezig te zijn. Het Financieel Café 

leidt tot een verbetering van het contact, het ontwikkelen van inzicht en een verhoging van het aantal 

saneringsaanvragen bij de Gemeentelijke Krediet Bank. 

 

Een cliënt heeft een klacht ingediend omdat hij van mening was dat het schuldhulptraject niet snel genoeg ging. 

De hulpverleners gaven aan dat dit een gevolg was van het regelmatig niet nakomen van afspraken. Hij werd 

gestimuleerd om het Financieel Café te bezoeken, een vrije setting die wellicht meer bij hem zou aansluiten. Dit 

bleek een gouden greep. Inmiddels is er een aanvraag voor een saneringskrediet gedaan. De cliënt is blij met de 

voortgang en wil iets terug doen. Inmiddels is hij vrijwilliger en fungeert als gastheer tijdens het Financieel Café. 

 

Het Financieel Café was vanaf de start (maart) tot eind 2017 38 keer geopend en ontving 185 cliënten. 

Zij maakten gebruik van de faciliteiten zoals het ordenen van de administratie, het bellen met 

schuldeisers, het uitzoeken van (belasting)zaken op de computer etc. En een niet onbelangrijke actie, 

het doorknippen van een creditcard. Er is gestart met hulp bij het schrijven van sollicitatiebrieven.  

 

5.1.2 Voedselbank en de Sociale Kruidenier  
CentraM levert al jaren sociaal werkers voor de ondersteuning van gebruikers van de Voedselbank. De 

moederorganisatie van CentraM, stichting Zorg en Bijstand, verdubbelt sinds enkele jaren de inzet.  

 

Sociale Kruidenier en Grip op je geld  

Op initiatief van de Protestante Diaconie Amsterdam heeft een aantal organisaties een aanvullend 

aanbod voor cliënten van de Voedselbank ontwikkeld. Sinds maart 2016 is, naast een aantal 
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uitgiftepunten, een Sociale Kruidenier geopend. Deze voorziening biedt mensen in armoede houdbare 

producten voor een lage 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 mensen koffie/thee kunnen krijgen. Hier worden activiteiten 

aangeboden die ervoor kunnen zorgen dat Voedselbank gebruikers hun leven weer op orde krijgen. 

Een van deze activiteiten is de financiële inloop ‘Grip op je geld’. Naast CentraM doen ook MEE, de 

Regenboog Groep en Humanitas mee aan deze financiële inloop. 

Het investeren in de bekendheid van deze inloop (door middel van flyeren en contacten met 

straatjuristen) heeft geleid tot bijna een verdubbeling (ten opzichte van de vorige periode) van het 

aantal bezoekers in 2017, totaal 334. De bezoekers hadden gezamenlijk ruim 400 hulpvragen. Deze 

gaan vooral over administratie, schulden en inkomen. Bijna de helft van de bezoekers heeft te maken 

met meervoudige problematiek, dit verklaart wellicht mede dat ruim de helft meer dan eenmaal is 

geweest en dat bijna 40% van de bezoekers al ondersteuning heeft van een professionele organisatie. 

 

De samenwerking tussen de medewerkers van de financiële inloop en de gastvrouw van de Sociale 

Kruidenier is goed. De gastvrouw houdt in de gaten wie voor de winkel komt en wie voor de inloop. 

Aan de koffietafel komen soms onderwerpen ter sprake waarop de gastvrouw de bezoeker motiveert 

met de hulpverlening in gesprek te gaan. 

 

De inloop in Centrum is geen standaard inloop. Het is een divers publiek, daklozen, mensen die, om 

diverse redenen, niet naar de reguliere hulpverlening willen, mensen die door mond tot mond reclame 

naar ons toe komen en er is een klein clubje vaste cliënten..  

Er wordt actief gewezen op de ‘pak je kans’ regeling vanuit de gemeente omdat blijkt dat veel mensen 

hiervan niet op de hoogte zijn. 

 

Het team ’Grip op je geld’ Centrum is een vast en sterk team dat goed op elkaar is ingespeeld. De 

professionals en de vrijwilligers houden elkaar goed op de hoogte over de actuele situatie.  
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Inzameling Voedselbank 

Jaarlijks organiseert een van de wijkteams, met groot succes, een inzameling voor de Voedselbank. 

Door samen te werken met ondernemers en andere gebruikers van het Claverhuis, en sociale media, 

zijn er in totaal 91 volle kratten gedoneerd aan de Voedselbank.  

De samenwerking met de ondernemers zal in 2018 zeker leiden tot andere activiteiten voor de buurt. 

Een van de ondernemers heeft bijvoorbeeld een stamppot avond georganiseerd voor cliënten van 

CentraM. Een cliënt van Grip op je Geld is zeer actief geweest met het ophalen, wegbrengen en 

opstapelen van volle kratten. Een zeer gewaardeerde dagbesteding. Hij zal nu ook bij andere 

activiteiten worden betrokken.  

 

5.2 Projecten WPI (Werk, Participatie en Inkomen) 
 

Het verbeterprogramma schuldhulpverlening is in december succesvol afgerond. Gemeente en 

Maatschappelijke Diensterlening hebben aangetoond dat complexe schulden een minder weerbarstig 

probleem is dan gedacht. In co-creatie is een nieuwe, integrale, werkwijze ontwikkeld: Route 020. Het 

programma heeft CentraM de mogelijkheid gegeven om te experimenteren met een andere aanpak 

vooral gericht op de groep mensen die hoog scoren op de combinatie lage zelfregie en weinig 

verantwoordelijkheid nemen voor de eigen situatie. Het experiment ‘Hulpverlening op maat’ is nu onze 

standaard aanpak. Door de individuele aanpak is de uitval, vooral in de beginfase, gedaald. Geen 

groepswerk aan de start maar een persoonlijk gesprek.  

 

In 2017 hebben alle betrokken instellingen intensief samengewerkt aan de standaardisatie van de 

ketengegevens. Deze aanpak, gericht op de individuele situatie van de Amsterdammer, heet:  

Route 020.Per fase van de hulpverlening zijn er verschillende modules ontwikkeld die op maat kunnen 

worden ingezet. Hoewel groepsactiviteiten ook onderdeel zijn van de modules, is er vooral individuele 

aandacht. CentraM heeft in het ontwikkelproces een van de projectleiders geleverd. De aanpak van 

CentraM van de afgelopen jaren is een basis geweest van Route 020. Deze werkwijze wordt vanaf 1 

januari uitgerold over de hele stad. Het maakt dan voor de Amsterdammer niet meer uit bij welke 

instelling voor Maatschappelijke Dienstverlening hij zich meldt met schulden. Bij elke instelling wordt 

hetzelfde gewerkt. De nieuwe werkwijze is geheel gebaseerd de theorie van ‘schaarste’ en op de 

inzichten vanuit de gedragswetenschap. Er is besloten een projectmanager aan te stellen die ervoor 

moet zorgen dat deze werkwijze goed wordt ingevoerd, geëvalueerd en verder ontwikkeld.  

 

Eerder schulden saneren 

Binnen het verbeterprogramma schuldhulpverlening hebben de organisaties voor Maatschappelijke 

Dienstverlening budget en ruimte ontvangen om te experimenteren. Voor CentraM is in de beschikking 

2017 één experiment opgenomen namelijk Eerder Schulden Saneren. 

Het project ‘Eerder schulden saneren’ is een project in het kader van het verbeterprogramma 

Schuldhulpverlening, een project dat door de Hogeschool van Amsterdam wordt gevolgd en waar 

gekeken wordt bij welke cliënt de aanpak werkt en bij wie niet. Door het tijdelijk wegvallen van een 

essentiële partner bij de Gemeentelijke Kredietbank is het project met een half jaar vertraging, eind 

november 2017 gestart. De resultaten worden medio 2018 verwacht. 
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Elke aangemelde cliënt komt tijdens de pilotperiode in aanmerking voor dit project. De cliënten krijgen 

een huisbezoek aangeboden, een bezoek van een schuldhulpverlener en een sociaal werker. De 

schuldhulpverlener doet onder andere de inkomenscheck. De werkwijze is als volgt: 

 De cliënt krijgt een maatje. 

 Door de cliënt, hulpverlener en maatje wordt dagelijks alle post verzameld waardoor de schulden 

snel in beeld komen; binnen twee weken volgt een aanvraag bij de Gemeentelijke Kredietbank. 

 De cliënt tekent een ‘contract’ waarin deze verklaart zich in te zetten voor trajecten, ook na de 

sanering.  

 

Overige innovatie 

In de beschikking 2017 is ruimte geboden voor een tweede innovatie experiment. Gedurende 2017 

heeft CentraM deelgenomen aan meerdere experimenten etc. in het kader van doorontwikkeling van 

de schuldhulp: Consultatie Samen DOEN, Panel Doorbraakfonds, Project ‘ontzorgen’, ‘SDV op de 

werkvloer’, Vrijwilligers en Ervaringsdeskundigen begeleiden, koppelen van vrijwilligers en 

ervaringsdeskundigen aan individuele cliënten en Uitvoerdersoverleg Ex-gedetineerden. Een ander 

omvangrijk project was het tijdschrijfproject, in de periode september 2016 tot en met augustus 2017, 

waaraan CentraM en MaDiZO hebben deelgenomen. Het doel van dit project was de normtijd van de 

producten aanvraag GKA, WSNP, Moratorium en Dwangakkoord vast te kunnen stellen. Door alle 

experimenten is het aanvankelijk beschikte bedrag overschreden. In totaal heeft CentraM met 

tijdschrijven 467 uur meer geschreven dan we op basis van de reguliere productieafspraken kunnen 

declareren. Er zijn 902 overuren geregistreerd in de trajecten die onder het project vielen; in de overige 

trajecten zijn 435 uur minder geregistreerd dan volgens de productieafspraken.  
 

5.3 Projecten OJZ (Onderwijs, Jeugd en Zorg) 
 

5.3.1 Projecten Alliantie Wijkzorg 
CentraM participeert actief binnen de wijkzorgalliantie in twee projecten: Het project 

Toegankelijkheid, zie onder 5.4.2. Het andere project is gericht op het verbinden van formele en 

informele zorg, met de focus op dementie. Deze pilot is gericht op het dementie vriendelijk maken van 

de wijk in Centrum Oost. In dit project wordt gezocht naar een optimale samenwerking met informele 

partijen en bewoners. In 2017 is vooral gekeken naar wat zij nodig hebben om als gelijkwaardige 

partner binnen de wijkzorg mee te doen. Zij worden nauw betrokken bij de vormgeving en uitvoering 

van verschillende projecten die binnen de wijkzorg worden uitgevoerd. Door de relatief grote aantallen 

alleenstaande dementerende ouderen, met geen of gering netwerk, hebben we gekozen voor het 

thema het dementievriendelijk maken van Centrum Oost.  

 

Vangnet & Advies van de GGD meldt een alleenstaande 85-jarige man aan die is aangehouden voor 
winkeldiefstal. Hij woont op een ruime particuliere bovenwoning op één van de grachten. De sociaal 
psychiatrisch verpleegkundige vindt dat hij verward overkomt. De man heeft geheugenproblemen, geen contact 
meer met zijn huisarts en de spv’er denkt dat hij zijn administratie en de woning verwaarloost.  
Het blijkt niet makkelijk om in contact te komen met deze man. De telefoon blijkt niet te werken en op veelvuldig 
aanbellen reageert hij niet. De buurman, die de huiseigenaar is, heeft de man al enkele weken niet meer gezien. 
Hij heeft geen sleutel meer van de voordeur en is bereid er zo nodig een nieuw slot in te laten zetten. De sociaal 
werker neemt eerst contact op met de praktijkondersteuner van de huisarts. Ook die is geïnformeerd door 
Vangnet en Advies. Zij geeft aan dat de man niet is komen opdagen voor een geheugentest. De 
praktijkondersteuner geeft de sociaal werker het telefoonnummer van de zus. De zus maakt zich niet zoveel 
zorgen. Hij komt wel weer boven water is haar mening en dat blijkt ook zo te zijn. De huiseigenaar belt om te 
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zeggen dat de man bij hem zit nadat hij zichzelf buitengesloten had. Een slotenmaker zal het slot vervangen en 
de zus komt vandaag langs.  
De sociaal werker spreekt een huisbezoek met de man af. Tijdens dit bezoek praat hij honderduit. Hij is een 
belezen man. Hij wil liever niet onderbroken worden in zijn betoog omdat hij dan de draad kwijtraakt. 
Ondertussen begint de sociaal werker met het ordenen van papieren die overal liggen: herinneringen, 
aanmaningen en zelfs loonbeslag. 
De administratie en financiën wordt op orde gemaakt, de sociaal werker houdt contact met huisarts, zus en 
buurman, en gaat samen met de man naar de winkel die hem de toegang heeft ontzegd na de vermeende 
winkeldiefstal. Hij mag daar weer winkelen. Ondertussen wordt de man gestimuleerd om huishoudelijke hulp te 
accepteren. Ook de mogelijkheid van onder bewindstelling wordt besproken. Hij vindt het moeilijk om hulp te 
aanvaarden, maar de sociaal werker heeft goede hoop dat dit gaat lukken.  

 

De uitkomsten van de pilot moeten leiden tot een ontwikkelagenda voor alle formele en informele 

partijen die hier een rol in (kunnen) vervullen. Uiteraard ook het stadsdeel en woningcorporaties. 

 

5.3.2 Veilige Haven  
CentraM voert sinds 2013 het project de Veilige Haven uit voor bi culturele LHBTI-ers. Dit project is 

opgezet door Schorer en is na het faillissement van deze organisatie uitgevoerd door het COC. De 

belangrijke rol van de Veilige Haven heeft zich door positieve resultaten bewezen. Onder andere door 

de activiteiten bij vluchtelingen/statushouders. Hiermee heeft de Veilige Haven laten zien dat zij de 

projectstatus is ontgroeid. Vanaf 2018 is de Veilige Haven regulier gesubsidieerd door de RVE 

Onderwijs, Jeugd en Zorg, als onderdeel van CentraM. 

 

De Veilige Haven is opgezet voor bi culturele LHBTI jongeren en worden vooral gebruikt door bi- 

culturele Amsterdammers (in 2017 zijn 56 personen ondersteund): 

 
 

  Heel 2016 2017 % 

Marokkaans 14% 12.5% 

Overig niet westers 

allochtoon 

 

63% 

 

58.8% 

Turks 7% 12.5% 

Surinaams 4% 3.6% 

Nederlandse Antillen/ 

Aruba 

 

 0% 

 

1.8% 

Nederlands 5% 3.6% 

Westerse allochtoon 0% 1.8% 

Onbekend en overige 7% 5.4% 

Totaal 100% 100.0% 

 

Het aantal consultaties is in 2017 met 18% fors toegenomen, ten opzichte van 2016. Sinds afgelopen 

jaar wordt er steeds meer een beroep gedaan op de kennis van de Veilige Haven door middel van 
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consultatie. Voorlichting (o.a. aan WPI klantmanagers) is met 5% toegenomen. Voorlichting onder 

andere aan 70 nieuwe klantmanagers over de problematiek gerelateerd aan LHBT. Er is onder andere 

geoefend met het bespreekbaar maken van het thema LHBT in de intake. Ook is er voorlichting 

gegeven aan teams van Vluchtelingenwerk Amstel tot Zaan. De voorlichtingen leiden tot 

doorverwijzingen. 

 

5.4 Projecten Stadsdeel  
 

5.4.1 Welzijn op Recept  
CentraM en DOCK voeren samen het project Welzijn op Recept uit. In 2017 was dit een van de formele 

projecten van beide organisaties. Er is een projectteam bestaande uit twee vertegenwoordigers van 

beide organisaties. DOCK heeft de projectleiding op zich genomen. De samenwerking loopt goed. Er 

zijn echter een paar complicerende factoren voor dit gezamenlijke project: 

- DOCK werkt met drie gebiedsteams, CentraM met twee. 

- Vanwege verschillende registratiesystemen is gestart met een gezamenlijk account op Google 

Drive. Vanwege privacy gevoeligheid is naar een andere oplossing gezocht. CentraM heeft voor 

2018 een aparte en beschermde map gemaakt waarin ook medewerkers van DOCK kunnen 

werken. 

- Aparte websites en emailomgeving, betekent extra handelingen. 

 

Huisartsen 

Opnieuw moest er intensief geïnvesteerd worden in de relatie met de huisartsen. Huisartsen melden 

regelmatig aan voor Welzijn op Recept, terwijl het eigenlijk een reguliere verwijzing is. Hun patiënten 

hebben vaak problemen die eerst aangepakt moeten worden voordat er ruimte is voor activering. De 

huisartsen en praktijkondersteuners zijn opnieuw bezocht. De volgende acties zijn uitgevoerd: 

- Er is voorlichting gegeven om huisartsen te stimuleren bewoners in een eerder stadium, of bij 

lichtere problematiek, door te verwijzen naar Welzijn op Recept.  

- Er is een informatie map gemaakt die bij de huisartsen wordt achtergelaten. In deze map zit een 

boekje met ervaringsverhalen van Welzijn op Recept-Haarlem, flyers om mee te geven aan 

patiënten en een blad met aanwijzingen voor aanmelding voor Welzijn op Recept.  

- Huisartsen die gevestigd zijn net buiten Stadsdeel Centrum melden ook aan. Woont de cliënt in 

het Centrum, dan wordt de verwijzing direct opgepakt en anders zorgen we voor een warme 

overdracht naar collega’s in het betreffende stadsdeel. 

 

In stadsdeel Oost, en het gebied Centrum Oost, hebben huisartspraktijken die aangesloten zijn bij de 

SAG, het initiatief genomen om een training ‘van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag’, op te 

zetten en zelf te volgen. Deze training is een variant op ‘Anders Kijken, Anders Doen’. Deze huisartsen 

hebben ons uitgenodigd mee te denken over samenwerking rond Gezondheid en Gedrag. Wij denken 

mee over activering van de groep patiënten met chronisch ziektes, zoals diabetes, COPD/astma, hart-

/vaatproblematiek.  

 

Werken met vrijwilligers 

De organisaties die Welzijn op Recept in Amsterdam uitvoeren werken voornamelijk met professionele 

welzijnscoaches. Elders in het land worden ook gewerkt met vrijwillige welzijnscoaches. Omdat DOCK 
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hier goede ervaringen mee heeft, in Haarlem en Zaandam, hebben we dit ook in stadsdeel Centrum 

ingevoerd. In de zomer is de werving gestart, via buurtkranten, VCA en social media.  

De Vrijwilligersacademie is gevraagd hun training Motiverende Gespreksvoering specifiek aan te 

passen voor Welzijn op Recept. In verband met de samenwerking, tussen formele en informele zorg, 

hebben zowel vrijwilligers als professionals de training gevolgd. Een van de vrijwilligers heeft 

meegedaan als assistent-trainer. Inmiddels zijn zes coaches actief met het begeleiden van de 

deelnemers. De investering in tijd voor het werven, trainen en begeleiden van vrijwilligers is groot. Wij 

gaan er van uit dat in 2018 onze tijdsinvestering zal renderen en dat Welzijn op Recept zich ontwikkelt 

van project naar regulier aanbod. 

 

5.4.2 Projecten met DOCK en Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael 
In 2017 is de projectstructuur tussen de partners versterkt. Alle (grotere) projecten worden volgens 

een helder format uitgewerkt en ter goedkeuring voorgelegd aan het management van de partners. In 

de structuur is het helder wie er verantwoordelijk is voor welk project, wie er mee werken, wat de 

looptijd is en wie de coach is. De coaches van de drie organisaties hebben de taken verdeeld; iedereen 

houdt zicht op het realiseren van een aantal projecten en rapporteren hierover aan het management. 

 

Het Pluspunt 

Er zijn projectmatig een aantal grote thema’s uitgewerkt die inmiddels van projectstatus zijn door -

ontwikkeld naar een structurele aanpak, zoals het Pluspunt. Vanuit de gewenste verbreding is het 

Pluspunt in 2017 geëvalueerd. De belangrijkste ontwikkelingen zijn: 

- DOCK is vanaf 2018 een vaste partner van het Pluspunt. 

- Er is een nieuwe signaleringsstructuur ontwikkeld binnen de organisaties en tussen de partners. 

Deze structuur wordt inmiddels uitgebreid met andere partners in de wijk, waaronder de 

gebiedsmedewerkers en vanuit de Alliantie Wijkzorg Centrum.  

- Het Pluspunt wordt beter benut als vindplaats van signalen. 

 

Toegankelijkheid en zichtbaarheid 

Ook het thema Toegankelijkheid en zichtbaarheid, dat in Centrum West is opgepakt, is doorontwikkeld 

tot een, in het kader van het concept van de Inclusieve wijk, een project brede pilot.  

Deze pilot is verbreed naar de Alliantie Wijkzorg.  

Met onder andere partners als de Regenboog Groep en Roads wordt er gekeken hoe het Claverhuis 

ook een werkelijk Huis van de Buurt kan zijn voor buurtbewoners met een psychische beperking en 

voor bezoekers die dakloos of bankslaper zijn. En dan op zo’n manier dat andere bezoekers zich ook 

welkom blijven voelen. 

Inmiddels zit er elk dagdeel een medewerker van een van de organisaties beneden. Om vragen te 

beantwoorden en om een brugfunctie te kunnen vervullen naar een van de partners in het Huis van 

de Buurt, of naar anderen in de wijk. Iedereen weet inmiddels goed wat collega’s te bieden hebben. 

Binnenkort worden mensen, die hier niet eerder in zijn getraind, getraind in het omgaan met mensen 

met een psychische aandoening. Als de resultaten hiervan positief zijn zal dit een vaste werkwijze 

worden, ook in de andere Huizen van de Buurt. 

 

Andere structurele projecten zijn : Welzijn Op Recept, Alzheimer Trefpunt, Voor elkaar in de buurt. 
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Daarnaast zijn er structurele thema’s die elk jaar door een (deels) nieuwe projectteam worden 

opgepakt: NL Doet, Week van de Eenzaamheid, Buurtmaaltijd Marnix. 

In 2017 zijn er daarnaast ook andere nieuwe projecten opgestart: 

- ‘Geld telt’. Een project van DOCK dat in Centrum West door de drie partners wordt opgepakt.  

- Activiteiten gericht op verborgen armoede in de Nieuwmarktbuurt als uitvloeisel van een 

onderzoek van DOCK en CentraM in 2016.  

- Een project gericht op het in beeld brengen van werkende mantelzorgers in Centrum Oost.  

- Een project gericht op het in beeld brengen van ouderen via ‘feliciteren met hun 80e verjaardag’.  

 

Met de ervaringen van de afgelopen jaren is besloten om een integraal team van partners te vormen 

die snel kan reageren op de actualiteit. Zo kan ook geborgd worden dat er voldoende tijd wordt 

besteed aan de basisvoorzieningen en kan er voor continuïteit worden gezorgd. Dit is ook nodig omdat 

de wijkzorg, en de inzet in het kader van de basisvoorzieningen, door hetzelfde wijkteam worden 

verzorgd en de druk op de wijkzorg steeds groter wordt.  
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Bijlage 1: Organisatie  
 
Personeel 

Totaal aantal fte per 1 januari 2017: 43.5 fte waarvan vrouw 35.55 en man 7.7. 

Totaal aantal fte per 31 december 2017: 42.83 fte waarvan vrouw 35.02 en man 7.81. 

 

Ziekteverzuim 

Het ziekteverzuim over 2017 was 5.74%, waarvan:  

Langdurig verzuim: 3.49 % 

Middellang verzuim: 1.11 % 

Kort verzuim:  1.15 % 

 

Raad van Toezicht  

In maart 2017 is een nieuw lid verwelkomd, voorgedragen door de Cliëntenraad, de heer Krishna 

Taneja. In september is afscheid genomen van Aart Nolen, lid RvT en voorzitter van de commissie HRM 

& Kwaliteit. Het voorzitterschap van de commissie HRM & Kwaliteit is overgenomen door Krishna 

Taneja.  

Met het vertrek van Aart Nolen is er een vacature. Deze wordt in 2018 ingevuld.  

 

Op 31 december 2017 bestond de Raad van Toezicht uit een voorzitter en drie leden: 

Mevrouw Wonah de Koningh   voorzitter  

Mevrouw Anita Kuyper    lid 

De heer Edouard Buning   lid 

De heer Krishna Taneja    lid 

 

De Raad van Toezicht is vier keer bijeen geweest 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 2017 bestond de Auditcommissie uit een voorzitter en een lid: 

Mevrouw Anita Kuyper   voorzitter  

De heer Edouard Buning  lid  

 

De Auditcommissie is vijf keer bijeengeweest met de bestuurder.  

 

Commissie HRM en Kwaliteit 

Op 31 december 2017 bestond de Commissie HRM en Kwaliteit uit een voorzitter en een lid: 

De heer Krishna Taneja    voorzitter  

Vacature    lid 

 

De commissie is drie keer bijeen geweest met de bestuurder.  
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Cliëntenraad 

In 2017 is afscheid genomen van Alida Beekhuis als lid van de Cliëntenraad. In 2017 zijn er, na 

intensieve werving, twee nieuwe leden toegetreden: de heer Mohamed Tabarani en de heer Mattheus 

Hemelrijk. 

  

De samenstelling van de Cliëntenraad per 31 december 2017 was: 

De heer Eduard Nicolaas Ponder  voorzitter 

Mevrouw Selima Krijger   lid 

Mevrouw Joanne Chan    lid 

De heer Mattheus Hemelrijk   lid 

De heer Mohamed Tabarani   lid 

 

De Cliëntenraad is twee keer met de bestuurder bijeen geweest. 

 

Ondernemingsraad 

In 2017 heeft de Ondernemingsraad afscheid genomen van Murat Kartal (voorzitter) en Vanessa 

Hernandez (lid). Twee nieuwe leden zijn toegetreden: Senem Tas als lid en Anouk Ruige, in de rol van 

voorzitter.  

 

De samenstelling van de Ondernemingsraad per 31 december 2017 was: 

Anouk Ruige    voorzitter 

Benedict Geven    lid 

Senem Tas    lid 

 

De Ondernemingsraad is zes keer met de bestuurder bijeen geweest.   
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Bijlage 2: Cijfers  
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Alimentatie 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 5 

AOW; ANW (nabestaandenpensioen) 8 32 35 25 23 87 205 96 118 63 696 

Arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA, Wajong, TW; invaliditeitspensioen) 5 6 10 2 5 24 56 20 53 10 196 

Inkomsten uit loondienst 16 19 17 14 10 50 97 42 107 28 401 

Inkomsten uit zelfstandig beroep of eigen bedrijf 16 6 10 9 0 11 25 7 17 3 98 

Inkomsten uit ziektewet 8 9 3 2 0 8 22 11 29 15 107 

Leeft van inkomen van een ander 3 0 2 0 0 1 6 3 4 3 22 

Overig 0 4 8 0 0 4 10 11 9 3 50 

Pensioen/Lijfrente 3 2 2 16 5 6 41 13 12 5 99 

Sociale voorziening (/WWB; IOAZ; IOAW) 38 32 25 7 8 108 231 80 179 88 802 

Studiefinanciering 0 0 3 0 0 3 7 5 4 2 25 

Uitkering  0 2 0 0 0 7 11 0 20 0 44 

Wajong 0 0 2 0 0 1 0 2 3 2 9 

Werkeloosheidsuitkering (WW; toeslagenwet; wachtgeld) 3 8 5 0 5 10 24 3 37 17 112 

Zonder inkomen 11 8 7 9 5 8 24 15 20 17 115 

                 

Totaal 111 127 129 85 61 329 762 309 612 255 2780 
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Alimentatie 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 

AOW; ANW (nabestaandenpensioen) 7% 25% 27% 30% 38% 26% 27% 31% 19% 25% 25% 

Arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA, Wajong, TW; 
invaliditeitspensioen) 5% 4% 8% 3% 8% 7% 7% 6% 9% 4% 7% 

Inkomsten uit loondienst 15% 15% 13% 16% 17% 15% 13% 14% 17% 11% 14% 

Inkomsten uit zelfstandig beroep of eigen bedrijf 15% 4% 8% 11% 0% 3% 3% 2% 3% 1% 3% 



 

44 

Inkomsten uit ziektewet 7% 7% 3% 3% 0% 3% 3% 4% 5% 6% 4% 

Leeft van inkomen van een ander 2% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 

Overig 0% 3% 6% 0% 0% 1% 1% 4% 1% 1% 2% 

Pensioen/Lijfrente 2% 1% 1% 19% 8% 2% 5% 4% 2% 2% 4% 

Sociale voorziening (/WWB; IOAZ; IOAW) 34% 25% 19% 8% 13% 33% 30% 26% 29% 34% 29% 

Studiefinanciering 0% 0% 3% 0% 0% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 

Uitkering 0% 1% 0% 0% 0% 2% 1% 0% 3% 0% 2% 

Wajong 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 

Werkeloosheidsuitkering (WW; toeslagenwet; wachtgeld) 2% 6% 4% 0% 8% 3% 3% 1% 6% 6% 4% 

Zonder inkomen 10% 6% 5% 11% 8% 3% 3% 5% 3% 6% 4% 

             

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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110% minimum inkomen tot zorgverzekeringswetgrens 
6 18 8 19 11 35 67 21 52 20 254 

Geen inkomen 15 8 4 5 4 11 35 19 20 26 140 

Hoger inkomen 6 4 10 11 18 18 37 17 39 13 164 

Inkomen tot 110% van het minimum inkomen 12 24 37 24 4 59 192 63 128 35 590 

Inkomen tot bijstandsniveau 36 73 69 27 25 206 431 188 372 160 1632 

Totaal 111 127 129 85 61 329 762 309 612 255 2780 

% van totaal 4% 5% 5% 3% 2% 13% 27% 11% 22% 9% 100% 
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110% minimum inkomen tot 

zorgverzekeringswetgrens 5% 14% 6% 22% 18% 11% 9% 7% 9% 8% 9% 

Geen inkomen 14% 6% 3% 6% 6% 3% 5% 6% 3% 10% 5% 

Hoger inkomen      5%      3%      8%     13%      29%      6%     5%     6%     6%     5%     6% 

Inkomen tot 110% van het minimum 

inkomen 

   11%    19%    29%     28%       6%    18%   25%  20%   21%   14%   21% 
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Inkomen tot bijstandsniveau 65% 57% 53% 31% 41% 63% 57% 61% 61% 63% 59% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

Samenlevingsverband % per 
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Eenouderhuishouden 10% 11% 9% 10% 0% 13% 8% 11% 17% 7% 11% 

Eenpersoonshuishouden (alleenstaande) 63% 63% 69% 65% 76% 59% 68% 68% 53% 75% 64% 

Overige meerpersoonshuishouden 10% 13% 6% 5% 8% 8% 4% 4% 8% 5% 6% 

Samenwonend paar met kind(eren) 5% 4% 5% 8% 8% 10% 7% 5% 11% 3% 8% 

Samenwonend paar zonder kind(eren) 10% 8% 11% 13% 8% 10% 12% 11% 10% 6% 10% 

Wonend in inrichting of instelling 2% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 3% 1% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Leeftijd nieuwe unieke cliënten Centrum 

Leeftijdscategorieën Aantal 2017 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 %2016 % 2017 

tot 26 jaar 120 5% 4% 4%  3% 5%                    4% 

26-29 154 5% 4% 4%  4% 5% 6% 

30-39 434 14% 13% 13%  12% 13% 16% 

40-49 495 17% 17% 18%  17% 16% 18% 

50-59 451 16% 16% 16%  18% 18% 16% 

60-64 208 6% 8% 8%  8% 8% 7% 

65-69 180 7% 7% 8%  8% 7% 6% 

70-74 147 6% 7% 7%  6% 6% 5% 

75-79 148 6% 7% 6%  6% 6% 5% 

80-84 195 6% 7% 6%  8% 6% 7% 

85 + 242 11% 10% 9%  10% 9% 9% 

Onbekend 6 1% 2% 1%  0% 1% 0% 

Totaal 2780 100% 100% 100%  100% 100% 100% 

 
 

Verwezen door Aantal % 

Ambulante GGZ 26 4% 

De Regenbooggroep 4 1% 
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Huisarts 75 12% 

HVO-Querido 12 2% 

Instanties voor informatie en advies / sociale raadslieden/ SOS / 
telefonische hulpdienst; kindertelefoon 14 2% 

Jeugdhulpverlening 6 1% 

Maatschappelijke opvang 19 3% 

MEE 4 1% 

Meldpunt Zorg en Overlast 25 4% 

Overige  228 36% 

Overige 1elijns gezondheidszorg 23 4% 

Samen Doen 14 2% 

Sociaal Loket 55 9% 

Sociaal Wijkteam 12 2% 

Thuiszorg 33 5% 

Veilig Thuis (Steunp. Huiselijk Geweld) 2 0% 

Voedselbank 1 0% 

Vrijwilligersorganisaties 4 1% 

Woningbouwverenigingen 14 2% 

WPI 62 10% 

Totaal 633 100% 

 
 

Geslacht nieuwe unieke cliënten 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Man 46% 48% 50.5% 57.3% 49.1% 46% 

Vrouw 51% 49% 47.5% 42.6% 44.7% 42% 

Onbekend 3% 3% 2.0% 0.1% 6.1% 12% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 

Samenlevingsvorm Aantal 2017 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2017 

Eenouderhuishouden 308 13% 11% 11% 11% 11% 11% 

Eenpersoonshuishouden (alleenstaande) 1770 63% 66% 65% 65% 64% 64% 

Overige meerpersoonshuishouden 176 5% 5% 6% 7% 7% 6% 

Samenwonend paar met kind(eren) 209 8% 7% 6% 6% 8% 8% 

Samenwonend paar zonder kind(eren) 290 9% 9% 10% 10% 9% 10% 

Wonend in instelling 27 1% 2% 2% 1% 1% 1% 

Totaal 2780 100% 100% 100%  100% 100% 100% 

 

Herkomst % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2017 

Surinamers 7.4% 8.1% 7.9% 7.8% 6,9% 7.2% 6,1% 
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Antilianen 0.9% 0.9% 0.8% 1.0% 1,1% 1.4% 1% 

Turken 1.2% 1.5% 1.4% 1.6% 1,3% 1.9% 1,5% 

Marokkanen 5.5% 6.6% 4.8% 5.9% 5,9% 5.2% 5,5% 

Overige niet westerse allochtonen 11.5% 12.7% 11.1% 12.5% 13% 14.9% 14,3% 

Totaal niet westerse allochtonen 26.5% 29.8% 26.0% 28.9% 28,2% 30.6% 28,4 

Autochtonen 68.5% 64.9% 68.5% 66.0% 66% 63.0% 66,1% 

 
 

Hoofdbron inkomen Aantal 2017 2012% 2013% 2014% 2015% 2016% 
2017% 

Alimentatie 5 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

AOW; ANW (nabestaandenpensioen) 696 19% 26% 25% 25% 26% 25% 

Arbeidsongeschiktheidsuitk. (WIA, Wajong, 
TW; invaliditeitspensioen) 205 

10% 11% 10% 9% 8% 
7% 

Inkomsten uit loondienst 401 19% 15% 14% 14% 14% 14% 

Inkomsten uit zelfstandig beroep of eigen 
bedrijf 98 

1% 3% 3% 3% 2% 
3% 

Inkomsten uit ziektewet 107 6% 5% 4% 4% 3% 4% 

Leeft van inkomen van een ander 22 0% 0% 0% 0% 1% 1% 

Overig 50      2% 

Pensioen/Lijfrente 99 7% 6% 5% 5% 4% 4% 

Sociale voorziening (WWB, IOAZ, IOAW) 850 28% 26% 30% 30% 33% 31% 

Studiefinanciering 25 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

Werkeloosheidsuitkering (WW, toeslagenwet) 112 4% 4% 5% 5% 5% 4% 

Zonder inkomen 115 3% 3% 3% 4% 4% 4% 

Totaal 2780 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

Inkomstenbron nieuwe cliënten schuldhulp in 
het centrum 

2017 2013% 2014% 2015% 2016 % 2017% 

Alimentatie 2 0% 0% 0% 0% 0% 

AOW; ANW (nabestaandenpensioen) 21 5% 6% 5% 4% 5% 

Arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA, Wajong,TW, 
inval.pensioen) 

39 11% 9% 9% 
7% 

9% 

Inkomsten uit loondienst 96 23% 21% 21% 21% 22% 

Inkomsten uit zelfstandig beroep of eigen bedrijf 5 1% 1% 1% 1% 1% 

Inkomsten uit ziektewet 16 4% 3% 3% 2% 4% 

Leeft van inkomen van een ander 2 0% 0% 0% - 0% 

Onbekend/overig 14 3% 4% 3% 6% 3% 

Pensioen/Lijfrente   0% 0% 0% 1% 0% 

Sociale voorziening (/WWB; IOAZ; IOAW) 192 42% 45% 44% 44% 44% 

Studiefinanciering 8 2% 1% 1% 1% 2% 

Werkeloosheidsuitkering (WW; toeslagenwet; wachtgeld) 27 6% 8% 7% 7% 6% 

Zonder inkomen 16 2% 2% 4% 6% 4% 

Totaal 438 100% 100% 100% 100% 100% 
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 Vrijwilligers 
Ingezette vrijwilligers Beschikking 4 –

maands 
8 -maands 12 –

maands 

Stadsdeel   38 56  150  

Zorg   86 35    

Inkomen   6 24    4 

Totaal 158 95  115   154 

 
  

Activiteiten(koppelingen) alle vrijwilligers Totaal 

Aangifte IB 39 

Activiteit begeleiden 3 

Begeleiden 17 

Begeleiden psychogeriatrische oudere 9 

Boodschappen doen 32 

Chinese Vrijwilligers 7 

Gezelschap bieden 13 

Hulp bij PC / TV 3 

Klusje 10 

Maatje schulddienstverlening 31 

Netwerkcoaches 3 

Overige 18 

Papier hier/sorteergroepen 1 

Pluspunt 10 

Preventief huisbezoek 2 

Tuinonderhoud 2 

Vrijwillige thuisadministratie 14 

Wandelen 7 

Totaal 221 

 

 


