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1. Inleiding   
 

Met grote voldoening kijken wij terug op 2018. Er zijn op veel terreinen flinke stappen vooruitgezet. 

De integrale samenwerking met verschillende organisaties op het gebied van zorg en welzijn in 

stadsdeel Centrum is hier een goed voorbeeld van. Acht organisaties nemen samen 

verantwoordelijkheid voor een goede en integrale zorg en welzijn in de wijk. Een samenwerking die 

het domein bestrijkt van sociale basis tot aan specialistische zorg. De activiteiten van de Alliantie 

Wijkzorg Centrum hebben hierbij als vliegwiel gewerkt. In 2017 bleef het nog bij woorden; nu is het 

bouwproces in volle gang. De alliantie, en alle formele en informele organisaties die mee willen 

bouwen om ons heen, heeft in 2018 een integrale aanpak op het vlak van dementie, (zelfredzame) 

daklozen, verbeteren van toegang en vrijwilligerswerk vormgegeven en uitgevoerd. De acht 

organisaties hebben daarnaast een integraal plan voor de periode 2019 tot 2022 ontwikkeld. De 

organisaties nemen samen verantwoordelijkheid voor een Inclusief Centrum.  

 

Er is veel werk verzet. Niet alleen in het uitvoeren van nieuwe projecten en samenwerkingsvormen, 

maar ook qua productie. Ondanks de overgang naar een nieuw registratiesysteem, een proces wat 

vaak tijd nodig heeft om goed te kunnen functioneren, hebben wij 103% productie gerealiseerd. Zelfs 

de schuldhulpverlening heeft productie volgens de beschikking gerealiseerd. Een mooi resultaat 

wanneer we ons realiseren dat in het eerste half jaar de vraag naar schuldhulp enorm is gedaald. Door 

aanwezig te zijn op de juiste vindplaatsen en volop in te zetten op preventie, is de vraag het tweede 

half jaar fors toegenomen. Uiteindelijk is er slechts 2% minder vraag geweest dan in 2018 was 

verwacht.  

 

CentraM bouwt de laatste jaren actief aan een integrale en effectieve schuldhulp. De werkwijze is 

inmiddels geborgd in de hele organisatie, en in Route 020 geborgd in de hele stad. Voor CentraM is dit 

een goede basis voor een nieuw, meerjarig, verbeterprogramma. Gezien de persoonlijke en 

maatschappelijke schade die complexe schulden veroorzaken ligt het voor de hand om te kiezen voor 

armoedepreventie. In 2018 hebben wij een onderzoek uitgevoerd naar de theorievorming en de 

praktijk. We zijn tot de conclusie gekomen dat er weliswaar voorzichtig een maatschappelijk debat 

over dit onderwerp ontstaat, er hier en daar goeie initiatieven zijn, maar dat nog weinig substantieels 

op dit gebied gebeurt. In het najaar hebben wij daarom een verbeterprogramma ontwikkeld, dat met 

steun van Stichting Zorg & Bijstand vanaf 2019 wordt uitgevoerd.  

 

In 2018 is niet alleen de samenwerking binnen stadsdeel Centrum versterkt, maar ook de 

samenwerking op stedelijk niveau. Tussen de organisaties die werkzaam zijn in de sociale basis 

bijvoorbeeld. Veel organisaties werken maar in één stadsdeel en hebben alleen het stadsdeel als 

opdrachtgever. Hierdoor was er in het verleden geen noodzaak voor een stedelijke organisatie. De 

verandering in het werk, de sociale basis als fundament voor een wijkgerichte integrale aanpak, zorgt 

dat dit beeld verandert. Onder leiding van Common Eye hebben de organisaties een visie en 

uitgangspunten ontwikkeld. Eén lijn voor de hele stad. Ook is afgesproken dat brancheorganisatie 

Somosa een paraplufunctie zal vervullen voor alle welzijnsorganisaties, en bovendien centraal 

aanspreekpunt zal zijn voor de organisaties in de sociale basis. 

 

De samenwerking tussen zorg en welzijn is stedelijk op vele manieren versterkt. Somosa en Sigra 

hebben zich bijvoorbeeld verenigd achter één visie over integrale, wijkgerichte, zorg en welzijn. Dit is 
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ons uitgangspunt voor het gesprek met de gemeente. De samenwerking tussen gemeente en 

organisaties heeft zich ook verder verdiept, zo ook tussen de verschillende opdrachtgevers van de 

Maatschappelijke Dienstverlening. Dit heeft al geleid tot enkele integrale trajecten. Daarnaast voeren 

we met elkaar het gesprek over integraal opdrachtgeverschap. 

 

De gemeente Amsterdam zal voor 2021 een grote verandering doorvoeren in het sociale domein. Wij 

denken actief mee over hoe het nieuwe model er uit komt te zien. In stadsdeel Centrum zien wij 

dagelijks de meerwaarde van integrale samenwerking voor de bewoner. Die meerwaarde willen wij 

behouden in een nieuwe inrichting van het sociaal domein.  

 

Else de Wit 

Bestuurder 
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2. Toezicht in 2018 
 

De Raad van Toezicht waardeert de strategische positie en innovatieve kracht van CentraM. In 2018 

was CentraM een van de initiatiefnemers van de oprichting van ‘Inclusief Centrum’, een 

samenwerkingsverband tussen de Wijkzorgalliantie en organisaties die in de sociale basis actief zijn. 

De oprichting betekent een volgende stap in het aansluiten op de vraag van bewoners die 

ondersteuning nodig hebben en bewoners die iets voor een ander doen. Inclusief Centrum loopt 

hiermee voor op de stedelijke nota ‘Samen Vooruit’ waar in januari 2019 inspraak op mogelijk is.  

 

CentraM realiseerde eerder omvangrijke innovatieprojecten voor de schuldhulpverlening, waarin zij 

samen met de Gemeente/WPI voortrekker was voor de stad. Naar aanleiding van de dialoog met het 

Fonds Zorg en Bijstand kwam daar in 2018 een vervolg op. De nadruk werd gelegd op aandacht voor 

nazorg. Het langer begeleiden, in contact blijven met inwoners in de periode waarin zij hun schulden 

afbouwen en in de tijd ná de schulden blijkt van groot belang voor mensen om weer op de been te 

komen en te blijven. Het Fonds maakte drie nazorgprojecten mogelijk. De presentatie over de effecten 

en resultaten ervan maakte veel indruk.  

 

Het werk aan de schuldhulpverlening en in de wijkteams ging in 2018 gestaag door. De kwaliteit en de 

productie zijn onverminderd hoog gebleven. In 2018 heeft CentraM ruim 3.600 inwoners ondersteund.  

De medewerkers van CentraM zijn blij met de waardering voor hun inzet, professionaliteit en 

flexibiliteit bij verandering. De vrijwilligers, een belangrijke groep in het werk van CentraM, worden 

zeer gewaardeerd voor hun inzet en betrokkenheid. CentraM sluit 2018 af als een stabiele organisatie 

die haar zaken bedrijfsmatig op orde heeft.  

 

In dit jaar is Gerie Schaafsma toegetreden tot de Raad van Toezicht. Onder meer Gerie’s netwerk in de 

gemeente en kennis van Strategic Urban Development is waardevol voor de organisatie en de Raad.  

De Raad is met vijf personen, allen met een andere achtergrond, weer compleet. 

 

De Raad van toezicht werkt volgens de Governance code voor de zorg. De Raad heeft, zoals elk jaar, in 

2018 een zelfevaluatie gehouden. Dit jaar in combinatie met een inhoudelijk governance onderwerp 

waar ook de bestuurder bij aanwezig was. De Raad kwam in 2018 zes keer, de commissies 

Kwaliteit/HRM drie keer en Audit vijf keer bij elkaar; hierbij was éénmaal de accountant aanwezig. Er 

is een gesprek met de Cliëntenraad geweest en éénmaal een ontmoeting met de Ondernemingsraad. 

Door het samenvallen met de OR-verkiezingen is de tweede ontmoeting verplaatst naar het vroege 

voorjaar van 2019. Bij het werkbezoek aan het Huis van de buurt Het Claverhuis, had de Raad een 

informatief en prettig gesprek met bijna het voltallige team. Een mooie bijeenkomst waar verhalen uit 

de praktijk, nieuwe ontwikkelingen en aandachtspunten werden gedeeld.  

 

In 2018 hebben de Raad en de bestuurder tijd genomen om te sparren over het nieuwe meerjaren 

strategisch beleid. Het beleidsplan 2019-2022 is gereed en wordt naar verwachting in het voorjaar van 

2019 door de Raad goedgekeurd. 

Voor de organisatie is het vooruitzien over meer jaren een spannende opgave gezien de onzekerheid 

die met regelmaat opduikt in het sociaal domein. De tekorten bij de Gemeente Amsterdam en de 

impact die deze zullen hebben op de sociale ondersteuning in de stad maakt het doorbouwen aan de 

samenhang tussen sociale basis, welzijn, specialistische hulp en zorg onzeker. Het zou prachtig zijn als 
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wat de laatste jaren is opgebouwd in stand kan blijven en CentraM en collega-organisaties in Inclusief 

Centrum mét de Gemeente Amsterdam als partner kunnen blijven werken aan goede ondersteuning 

op maat voor de inwoners in de stad. 

 

Wonah de Koningh 

Voorzitter van de Raad van Toezicht 
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3. Algemeen 
 

3.1 Ontwikkelingen  
 

Het jaar 2017 stond in het teken van samenwerken, voor 2018 geldt dit nog meer. Samen met de 

gemeente bouwen zet zich, na enige vertraging rond de verkiezingen en collegevorming, 

onverminderd door. De samenwerking in stadsdeel Centrum heeft een enorme stroomversnelling 

doorgemaakt. Deze samenwerking heeft nu een naam: Inclusief Centrum.  

 

3.1.1 Inclusief Centrum  
Al jaren werken organisaties in stadsdeel Centrum aan het ontwikkelen van een integrale werkwijze. 

In 2017 werden hierin de eerste stappen gezet. Er werd vanuit een gedeelde visie volgens twee lijnen 

gewerkt: samenwerking tussen organisaties werkzaam in de sociale basis en samenwerking binnen de 

Alliantie Wijkzorg Centrum. Gestimuleerd door CentraM en de Regenboog Groep, die in beide gremia 

actief zijn, werden in 2018 beide lijnen bij elkaar gebracht. De partners in de Alliantie Wijkzorg Centrum, 

DOCK en Sciandri hebben, onder leiding van Decido in februari een integrale aanpak 2018 

geformuleerd voor een drietal onderwerpen: dementie, vrijwilligers en zelfredzame daklozen1. Bij elk 

van de drie onderwerpen heeft CentraM een (gedeelde) trekkersrol. Deze gezamenlijke aanpak is de 

basis voor een integraal meerjarenplan voor de jaren hierna. Vanaf de zomer hebben CentraM, 

Roads/Arkin, Cordaan, Regenboog Groep, Streetcornerwork/Volksbond, MEE, DOCK en Sciandri, ook 

onder leiding van Decido, hier hard aan gewerkt. Besloten is het samenwerkingsverband te 

formaliseren en ons te verenigen in de naam Inclusief Centrum. Inclusief Centrum richt zich op: 

 

“Alle doelgroepen mogen gebruik maken van het aanbod van de samenwerkende partijen. We 

beschouwen iedereen als onze doelgroep: alle inwoners van stadsdeel Centrum, de mensen zonder 

postcode (dak- en thuislozen), mensen van buiten het stadsdeel die aangewezen zijn op ons aanbod 

(bijv. mensen met schulden) en familie/mantelzorgers van buiten het stadsdeel. Het gaat om inwoners 

die in een bepaalde fase van hun leven hulp of ondersteuning nodig hebben óf kunnen bieden. 

Het streven is inclusie voor - en wederkerigheid tussen - hierboven genoemde inwoners door inzet en 

verbinding met inwoners zonder hulp- of ondersteuningsvraag. We werken toe naar een inclusieve 

wijk”. 

 

Daarnaast zijn er thema’s benoemd waarop wordt samengewerkt voor de eerdergenoemde 
doelgroepen. De thema’s zijn:  

1. Dementie 
2. Zelfredzame dakloze 
3. Verslavingsproblematiek (drugs, alcohol) 
4. Schulden en armoede 
5. Criminaliteit (veiligheid op straat, weerbaarheid) 
6. Eenzaamheid 
7. Sociale cohesie 
8. Toegankelijkheid basisvoorzieningen 
9. Vrijwilligersinzet 

                                                           
1De zogenaamde zelfredzame daklozen zijn mensen die geen dak (meer) boven hun hoofd hebben en geen 
beroep kunnen doen op de Maatschappelijke Opvang, maar wel hulp nodig hebben.  
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Daarnaast is geformuleerd op welke resultaten organisaties aanspreekbaar willen zijn, zie 
onderstaande strategiekaart.  
 

 
 

In november zijn de contouren van Inclusief Centrum inhoudelijk afgerond. In dit proces is veel 

aandacht geweest voor het delen van informatie met organisaties, in de sociale basis en de wijkzorg, 

die geen onderdeel zijn van Inclusief Centrum. De thema’s kunnen pas goed integraal in de wijk worden 

opgepakt als hier alle relevante partners in de wijk aan meewerken. Gedurende het hele proces is 

daarom veel aandacht besteed aan het vergroten van het draagvlak.  

Inclusief Centrum heeft het jaar afgesloten met de opdracht om werkgroepen samen te stellen die 

starten met de implementatie van het jaarplan. Ondertussen lopen de drie projecten van 2018 door 

tot in 2019. Ook zijn de partners nu met elkaar in gesprek over de formalisering van de samenwerking. 

En is Inclusief Centrum in gesprek met het stadsdeel. 

 

3.1.2 Stedelijke samenwerking  
De afgelopen jaren is er veel veranderd in de stad. Waar organisaties eerst vooral gericht waren op 

hun eigen terrein, in hun eigen stadsdeel, zijn er nu vele voorbeelden waarin samenwerking tussen 

organisaties tot een betere zorg- en dienstverlening leidt. Voorbeelden hiervan zijn de 

wijkzorgallianties (WMO) en Route 020 (integrale schuldhulp). De keuze van de gemeente voor 

netwerken boven teams heeft in stadsdeel Centrum de onderlinge samenwerking versterkt, en de 

oprichting van Inclusief Centrum mogelijk gemaakt. Van samenwerken tot daadwerkelijk samen 

verantwoordelijkheid nemen.  

 

De samenwerking tussen de organisaties die werkzaam zijn in de sociale basis (het deel van onze 

dienstverlening dat door het stadsdeel wordt gesubsidieerd) is in 2018 enorm versterkt. De directeur 

sociaal van de gemeente heeft eind 2017 de organisaties in de sociale basis uitgedaagd om samen 

verantwoordelijkheid te nemen. Dit heeft geresulteerd in (onder leiding van Common Eye) het 
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formuleren van een duidelijke visie, uitgangspunten en resultaatgebieden. Niet alle organisaties in de 

sociale basis zijn in een groter verband, zoals Somosa, georganiseerd. 

Door het gezamenlijke bouwproces heeft Somosa een paraplu gevormd voor instellingen in de sociale 

basis. Dat geldt ook voor de organisaties die werkzaam zijn in het jongerenwerk. Somosa heeft zich tot 

doel gesteld om zelf, of via Sigra, de verbinding tussen de sectoren te versterken.  

 

Somosa is twee jaar geleden (een zelfstandig) onderdeel van Sigra geworden, om de verbinding tussen 

welzijn en zorg te versterken. In de zomer van 2018 hebben gesprekken plaatsgevonden tussen de 

twee besturen over hoe die verbinding kan worden versterkt. Dit heeft geresulteerd in een 

gezamenlijke visie. Een visie die het komend jaar het kader vormt van handelen en als uitgangspunt 

dient in het overleg met gemeente. De visie is meerdere malen besproken met de directeur sociaal. 

Inhoudelijk steunt hij de visie.  

  

Het afgelopen jaar is de samenwerking tussen organisaties en tussen organisaties en gemeente 

versterkt. Dat geldt zeker ook voor de samenwerking tussen de verschillende resultaat 

verantwoordelijke eenheden binnen de gemeente. OJZ, WPI en stadsdelen hebben in 2018 een eerste 

stap gezet in het vaststellen van integrale producten. Ook wordt met elkaar nagedacht over integraal 

opdrachtgeverschap.  

 

3.1.3 Schuldhulpverlening  
De Maatschappelijke Dienstverlening heeft de afgelopen jaren, in nauwe afstemming met rve Werk 

Participatie en Inkomen, Route 020 ontwikkeld. CentraM heeft actief geparticipeerd in de ontwikkeling 

van deze nieuwe integrale werkwijze voor schuldhulpverlening. De werkwijze is eind 2017 vastgelegd 

en in 2018 is de werkwijze stedelijk geïmplementeerd. Deze werkwijze is gebaseerd op de moderne 

inzichten zoals schaarste-theorie en het gedachtengoed van Mobility Mentoring. Binnen CentraM is 

de integrale werkwijze in 2016-2017 ingevoerd. De schuldhulpverlening is laagdrempelig en 

schuldhulpverleners hebben oog voor stressreductie en het leveren van maatwerk. Dit alles gericht op 

het vergroten van de zelfredzaamheid.  

 

Route 020 maakt gebruik van een matrix, een instrument om samen met de cliënt zijn/haar situatie op 

verschillende leefgebieden in beeld te brengen. Het helpt ook om realistische doelen te stellen, de 

samenhang in beeld te brengen en het effect van de genomen stappen te monitoren. De hulpverleners 

kijken met een brede blik naar hun cliënten. Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat schuldhulpverlening 

meer is dan het aanpakken van schulden. Financiële problemen vormen een belangrijke aanleiding om 

hulp te zoeken maar staan vaak niet op zich. Problemen op diverse levensgebieden werken op elkaar 

in. Daarom wordt er intensief samengewerkt met ketenpartners die hulp bieden op andere 

levensgebieden.  

 

Informatie op de website 
Een man meldt zich aan via de website. Hij heeft schulden en hij heeft zijn administratie al een tijd lang niet 
bijgehouden. Na de aanmelding is hij de website verder gaan bekijken. Hij ziet een instructiefilmpje over het 
ordenen van de administratie. Blij eindelijk de eerste stap gezet te hebben is hij gelijk aan de slag gegaan. Op het 
eerste gesprek kwam hij met een geordende map aanzetten. 

 

Het hebben van problemen en stress gaan hand en hand. In situaties van stress wordt het vermogen 

om beslissingen te nemen en adequaat te reageren minder. Langdurige stress werkt door in de 

hersenen waardoor mensen minder logisch kunnen denken en zij minder effectief functioneren. De 
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schuldhulpverleners handelen vanuit het besef dat menselijk gedrag voortvloeit uit persoonlijke 

keuzes die door de cliënt als juist worden ervaren. Ze voorzien de cliënt van informatie, laten de 

verschillende mogelijkheden zien én de mogelijke plussen en minnen. Zo houden hulpverleners de 

cliënt betrokken, nemen ze hen serieus én zetten ze hen in de eigen kracht. De cliënt is actief betrokken 

bij zijn/haar traject en de gekozen oplossingen.  

 

Het vermogen van cliënten om zijn/haar financiële situatie stabiel te krijgen verschilt per cliënt. Dit 

hangt samen met persoonskenmerken. Beperkte verstandelijke vermogens kunnen bijvoorbeeld 

belemmerend werken om op eigen kracht doelen te bereiken. Ook een lage score op executieve 

functies (werkgeheugen) als planmatig werken, impulscontrole en emotieregulering hebben hier 

invloed op. Ook speelt erfelijkheid een belangrijke rol bij deze executieve functies. Sommige mensen 

hebben dus ‘van nature’ meer kans om in de financiële problemen te komen en te blijven dan anderen.  

De schuldhulpverlening kan alleen effectief zijn als het aanbod aansluit op de persoonlijke situatie én 

persoonskenmerken. Een mensgerichte benadering en het zo goed mogelijk leren kennen van de cliënt 

staan daarom centraal in de hulpverlening.  

 

3.2 Kwaliteit  
 
CentraM hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar dienstverlening. Zij is gecertificeerd binnen het 

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

verbeteren. 

 

3.2.1 Certificering  

Externe audit 

Eind 2018 vond de ISO 9001:2015 audit van extern auditor DHV plaats. Het auditrapport meldt twee 

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: 

- De implementatie van de AVG-wetgeving heeft geleid tot meer bewustwording over het belang 

van het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens; we zijn voorzichtiger geworden in het delen 

van informatie. 

- CentraM participeert in Inclusief Centrum. Deze integrale manier van werken kan zorgen voor een 

effectievere samenwerking met als einddoel een positiever resultaat voor de individuele burger, 

voor CentraM en voor de samenleving in stadsdeel Centrum. 

- Er worden twee keer per jaar door de bestuurder lunches georganiseerd met medewerkers. 

Tijdens de lunches worden er thema’s besproken, met medewerkers. Thema’s zoals 

organisatiewaarden en de gulden regels voor samenwerking. In de teamplannen worden ook de 

verwachte tijdsinvesteringen vastgelegd zodat kan worden beoordeeld of er voldoende 

tijd/capaciteit beschikbaar is voor de uitvoering. 
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NVVK-audit 

In augustus heeft de audit plaatsgevonden van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet. Deze 

audit wordt elke drie jaar gehouden. Bij de audit bleek CentraM een solide organisatie qua aansturing, 

Financiën en de beschrijving van de werkprocessen in het handboek. Tijdens de audit in 2015 is 

gebleken dat de werkwijze in Amsterdam, het voor de MaDi’s verplichte Handboek 

Schuldhulpverlening, op een aantal punten niet overeenkomt met de eisen in de modules van de 

NVVK. 

Tijdens de audit in 2018 bleek deze situatie nog steeds te bestaan, ook met de nieuwe aanpak in Route 

020. De auditor heeft 2 tekortkomingen vastgesteld. Deze zijn voor 1 november hersteld. De gemeente 

is in overleg met de NVVK over een oplossing voor het probleem.  

 

3.2.2 Klachten  
In 2018 zijn elf klachten ingediend, zeven minder dan in 2017. Eén van de klachten kwam binnen via 

de Gemeentelijke Ombudsman en twee klachten via de gemeente in het kader van de Wet 

Gemeentelijke Schuldhulp. De klacht via de Gemeentelijke Ombudsman bleek vooral een verzoek om 

hulp. Dat verzoek is ingewilligd. 82% van de meldingen hebben betrekking op schuldhulpverlening. Het 

gaat hier meestal om klachten over procedures zoals deze binnen de schuldhulp gelden. Vaak gaat het 

over zaken buiten de invloedsfeer van de schuldhulpverlener.  

 

Aard Aantal % 

Bejegening 1 9 % 

Procedures 7 64 % 

Anders, geen klacht maar een 

verzoek 1 9 % 

Bezwaar en Beroep WGS           2 18 % 

Totaal 11 100 % 

 

In vergelijking met vorig jaar is het percentage ongegrond gelijk gebleven. Het gaat hier vaak om 

wensen die niet binnen de beïnvloedingssfeer van CentraM liggen. In een geval is de klacht als 

ontvankelijk beoordeeld omdat de cliënt niet heeft gereageerd, ondanks vele pogingen op de 

uitnodiging om de klacht toe te lichten. Er heeft derhalve geen hoor en wederhoor plaatsgevonden.  

 

Oordeel Aantal % 

Ongegrond 4 36 % 

Deels gegrond 2        18 % 

Gegrond 1 9 % 

Niet ontvankelijk 2 18 % 

Nog niet afgerond 2 18 % 

Totaal 11 100 % 

 

Twee cliënten hebben een klacht ingediend nadat zij een uitnodiging voor een cliëntpanel hebben 

ontvangen. Dit panel is georganiseerd door de cliëntenraad. De cliënten hebben een klacht ingediend 

omdat zij in de veronderstelling waren dat hun persoonsgegevens zijn gedeeld met de cliëntenraad. 

Dit was echter niet het geval. De klacht is deels als gegrond beoordeeld. Bij een volgende mailing aan 
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cliënten zal expliciet in de uitnodiging worden vermeld dat persoonsgegevens niet zijn gedeeld. Twee 

klachten zijn in 2019 afgehandeld. 

 

De Klachtencommissie 

Er zijn in 2018 geen klachten aan de Klachtencommissie voorgelegd. 

 

3.2.3  Meldingen van agressie- en veiligheidsincidenten  
In 2018 zijn er acht agressie-incidenten gemeld, één meer dan in 2017. In 2016 waren dit er nog 21. 

De blijvende afname wordt verklaard door twee zaken. In de eerste plaats de training ‘de-escalatie in 

agressie-situaties’ waar medewerkers jaarlijks aan deelnemen. Daarnaast heeft de invoering van de 

integrale werkwijze bij schuldhulp een duidelijk effect gehad. 62.5% van de meldingen is gedaan door 

medewerkers van team schuldhulp, waarvan één melding door een medewerker die Eropaf uitvoert. 

Eén melding (12.5%) is gedaan door een medewerker van het wijkteam en een medewerker van team 

schuldhulpverlening samen. In alle gevallen is er aandacht geweest voor de betrokken medewerker en 

is er zorg geboden. 

 

Bij een van de meldingen is duidelijk geworden dat de bejegening door de schuldhulpverlener een rol 

heeft gespeeld bij het incident. Bij alle meldingen is er sprake van grote frustratie en stress, 

bijvoorbeeld over het systeem en een onoverzichtelijke hoeveelheid regelgeving. Vaak (50%) in 

combinatie met psychische problematiek. 

 

3.2.4 Clienttevredenheidsonderzoek  
Zeven Amsterdamse organisaties voor maatschappelijke dienstverlening hebben samen afspraken 

gemaakt over het uitvoeren van een gezamenlijk Cliënttevredenheidsonderzoek (CTO). De resultaten 

hebben tot doel de dienstverlening te verbeteren. De organisaties hebben vijf thema’s geselecteerd 

waarop cliënten naar hun mening is gevraagd.  

1. Welkomstgevoel 

2. Waardering van medewerkers 

3. Vragen naar verbeteringen 

4. Terugkomen of afraden 

5. Rapportcijfer voor algemene dienstverlening/ondersteuning 

 

Uit de vergelijking van de resultaten blijkt dat cliënten de Amsterdamse instellingen voor 

Maatschappelijke Dienstverlening waarderen met een hoog rapportcijfer. Het gemiddelde 

rapportcijfer dat cliënten de organisaties toekennen, ligt tussen een acht en een ruime negen. Hoewel 

er een incidentele afwijking is, zijn over het algemeen geen grote verschillen te zien tussen organisaties 

of tussen cliënten van cliëntondersteuning en schuldhulpverlening. 

 

Deze cijfers worden bevestigd door positieve beoordelingen op de thema’s ‘welkomstgevoel’ en 

‘waardering voor medewerkers’. Vrijwel alle deelnemers bevelen de organisaties aan bij anderen en/of 

komen terug. 

 

Cliënten doen ook voorstellen voor het verbeteren van de dienstverlening. Verbeteringen die voor 

meerdere organisaties zijn genoemd: 
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• Breng de organisatie en dienstverlening beter en laagdrempeliger onder de aandacht van 

bewoners.  

• Verbeter de toegankelijkheid en inrichting van locaties en de telefonische bereikbaarheid. 

• Zorg voor meer privacy bij de balie. 

• Zorg voor continuïteit bij een wisseling van medewerkers en een goede overdracht van cliënten. 

• Blijf investeren in medewerkers, zorg dat ze over dezelfde kennis beschikken. 

• Maak de organisatie goed toegankelijk voor migranten. 

• Maak meer gebruik van de ervaringen van cliënten, zoals lotgenotencontacten en 

ervaringsdeskundigen. 

 

Het verschil in methodiek, onderzoekaanpak en rapportage van de verschillende organisaties leiden er 

toe dat er geen algemene conclusies kunnen worden getrokken uit de resultaten. Daarnaast zijn er 

verschillen in aantal deelnemende cliënten aan de CTO’s en verschillen in uitvoering van de 

groepsgesprekken. De gesprekken zijn bijvoorbeeld niet altijd door de dezelfde personen begeleid. Dit 

levert veel leerpunten op voor het nieuwe CTO.  

 

In de rapportage voor CentraM worden de volgende aanbevelingen gedaan om de tevredenheid van 

cliënten te verbeteren. Op hoofdlijnen: 

• Verbeter het plan van aanpak en evaluatiemethodiek om de cliënt beter over het verloop van het 

proces te informeren. 

• Borg afspraken over overdracht hulpverlening bij ziekte, verlof en vertrek personeel. 

• Verbeter de bereikbaarheid van medewerkers. 

• Onderzoek bij afronding hulpverlening systematischer of cliënten ingezet willen worden als 

vrijwilliger of ervaringsdeskundige. 

• Start een pilot waar kan worden onderzocht of Facebook een goed kanaal is om het aanbod van 

CentraM onder de aandacht van een groter publiek te brengen. 

Deze rapportage heeft geleid tot acties. Het laatste punt wordt op dit moment stedelijk uitgewerkt; in 

eerste instantie voor cliënten met een schuldhulpvraag.  

 

3.2.5 Vrijwilligerstevredenheidsonderzoek  
In 2017 hebben CentraM en DOCK een gezamenlijk vrijwilligersbeleid ontwikkeld. Dit heeft onder 

andere geleid tot gezamenlijke werving, training en een tevredenheidsonderzoek. Tijdens een dag 

georganiseerd voor de vrijwilligers van beide organisaties is een enquête uitgedeeld met het verzoek 

het in te vullen op een zelf te bepalen moment. Dit i door 68 vrijwilligers gedaan, het grootste deel van 

de aanwezige vrijwilligers. Vrijwilligers geven onze organisaties een overall rapportcijfer 7.6. 

 

Vrijwilligers zijn vooral vrouw (62%) en hebben een hogere leeftijd: de helft is 65 jaar of ouder. De 

vrijwilligers die de enquête hebben ingevuld voelen zich verbonden met de organisaties; dit blijkt uit 

de relatief lange periode dat zij vrijwilliger zijn. 

 

1 - 2 jaar  17  27.9%  

3 - 4 jaar  13  21.3%  

4 - 8 jaar  11  18.0%  

Langer dan 8 jaar  20  32.8%  
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Van de vrijwilligers wordt 21% incidenteel ingezet; de meeste vrijwilligerswerken een aanzienlijk aantal 

uren per week: 22.4% van de vrijwilligers zijn wekelijks vier tot acht uur actief, 9% zelfs meer dan 10 

uur.  

 

De meeste vrijwilligers (60%) doen ook ander vrijwilligerswerk. Daarnaast heeft 55% van de vrijwilligers 

aangegeven dat zij ook mantelzorger zijn.  

 De bereikbaarheid van de begeleiding wordt positief gewaardeerd (72%); eenzelfde percentage zien 

we bij de waardering door de begeleiding. De informatievoorziening (54%) kan echter beter. De 

samenwerking met professionals scoort 60%, ook hier is ruimte voor verbetering. Vrijwilligers zijn 

positief over contact met andere vrijwilligers (72%) en willen meer op dit terrein, zoals bijvoorbeeld 

een vrijwilligers café. 

 

3.2.6 Vitaliteitsonderzoek  
CentraM heeft, in vervolg op de werkdrukmeting in 2017, in 2018 een vitaliteitsonderzoek gehouden. 

In 2019 zal er weer een medewerkers tevredenheidsonderzoek worden gehouden. 

Hoewel in het vitaliteitsonderzoek wordt bevestigd dat de werkdruk hoog is, blijkt opnieuw dat 

medewerkers met plezier bij CentraM werken. Zij ervaren voldoende uitdaging en autonomie. 

Dit zien wij terug in het ziekteverzuimpercentage: 2018: 4.47% (2017: 5.74%).  

De grootste frustratiebron voor medewerkers is de registratie. Er is begrip voor de noodzaak ervan, 

maar zij zijn van mening dat de registratie te veel tijd vraagt.  

 

3.3 Cliëntenraad  
 

Ik neem dit jaar afscheid als voorzitter van de Cliëntenraad. Twee termijnen van drie jaar, waarvan één 

termijn als raadslid en één termijn als voorzitter. 

  

Vanaf mijn aantreden tot en met heden heb ik samen met mijn mederaadsleden gepleit voor de 

ontwikkeling van een programma voor preventie en nazorg van cliënten. Dat programma gaat van 

start. 

  

Wij hebben in 2018 drie cliëntenpanels georganiseerd. Dit is een verdrievoudiging ten opzichte van 

vorig jaar. Cliënten geven hier aan wat hun ervaringen zijn en wij koppelen dit terug aan CentraM. Deze 

actie blijkt succesvol en zal ook in het komende jaar worden voortgezet.  

  

Eind 2018 heeft de cliëntenraad zes leden en wordt extern ondersteund. Binnenkort start de werving 

voor een nieuwe voorzitter. 

 

Eduard Nicolaas Ponder 

Voorzitter Cliëntenraad CentraM 
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4. Dienstverlening  
 

4.1 Analyse op wijkniveau  
 

In 2018 is aan 3606 unieke cliënten ondersteuning geboden, dit zijn 85 cliënten meer dan in 2017.  

3212 nieuwe unieke cliënten (2017: 3088) hebben zich in deze periode aangemeld, waarvan 3013 

inwoners van het Centrum (2017: 2780). De onderstaande tabel geeft een specificatie van het aantal 

nieuw aangemelde cliënten in 2018 per buurt. Het gaat hier om 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 in 2018 199 (2017: 308) cliënten zonder postadres of met een postadres buiten het 

stadsdeel geholpen. 

 

Nieuwe unieke cliënten in 

stadsdeel Centrum 

Aantal 
2018 

2018 2017 2016 2015 2014 

Burgwallen - Nieuwe Zijde 129 4% 4% 3% 3% 6% 

Burgwallen - Oude Zijde 177 6% 5% 4% 5% 5% 

De Weteringschans 179 6% 5% 4% 3% 5% 

Grachtengordel West 82 3% 3% 3% 2% 2% 

Grachtengordel Zuid 101 3% 2% 2% 1% 1% 

Haarlemmerbuurt 331 11% 12% 11% 13% 12% 

Jordaan 809 27% 27% 27% 22% 23% 

Nieuwmarkt /Lastage 332 11% 11% 12% 11% 11% 

Oostelijke Eilanden /Kadijken 622 21% 22% 25% 28% 27% 

Weesperbuurt /Plantage 251 8% 9% 9% 11% 8% 

Totaal 3013 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 Overzichten per buurtcombinatie zijn te vinden in bijlage 2.  

 

4.2 Analyse cliënten 
 

In 2018 was 52%% van de cliënten man, 48%% van de cliënten vrouw; ongeveer gelijk als 2017. Van 

alle cliënten van CentraM is 66% procent alleenstaand. In het stadsdeel Centrum is van alle 

huishoudens gemiddeld 62% alleenstaand. Het beeld is anders bij de eenouderhuishoudens. Onder de 

doelgroep van CentraM is 12% een eenouderhuishouden. In stadsdeel Centrum is het percentage 

eenoudergezinnen 5.3 %.  

 

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

32% (2017: 31%). 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 2 (3.6% van deze leeftijdscategorie).  
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Cliënten CentraM per herkomst en buurtcombinatie 
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Burgwallen-Nieuwe Zijde 0,0% 1,1% 8,3% 1,7% 0,0% 0,0% 5,0% 

Burgwallen-Oude Zijde 1,3% 3,3% 8,3% 3,4% 3,2% 0,0% 6,3% 

De Weteringschans 2,6% 4,8% 8,3% 3,4% 4,2% 0,0% 2,5% 

Grachtengordel West 0,0% 2,5% 0,0% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 

Grachtengordel Zuid 1,3% 3,0% 0,0% 2,6% 0,0% 10,0% 1,3% 

Haarlemmerbuurt 7,9% 13,7% 8,3% 14,2% 17,9% 0,0% 13,8% 

Jordaan 38,2% 33,5% 25,0% 27,0% 17,9% 65,0% 32,5% 

Nieuwmarkt / Lastage 7,9% 13,1% 8,3% 11,6% 12,6% 0,0% 10,0% 

Oostelijke Eilanden/ Kadijken 34,2% 17,7% 25,0% 30,0% 35,8% 20,0% 26,3% 

Weesperbuurt / Plantage 6,6% 7,3% 8,3% 4,7% 8,4% 5,0% 2,5% 

Totaal van alle cliënten 5,4% 63,7% 0,8% 16,4% 6,7% 1,4% 5.6% 

 
Het aantal cliënten van CentraM van allochtone herkomst is in 2018 licht gestegen tot 31% (2017: 

28%). De grootste groep cliënten van allochtone herkomst is de groep overige niet-Westerse 

allochtonen, 16% procent (2017: 14%). De meeste van hen wonen in de Oostelijke Eilanden/Kadijken 

26% (2017: 26%), Jordaan 27% (2017: 29%), Nieuwmarkt/Lastage 12% (2017:12%) en de 

Haarlemmerbuurt 14% (2017: 13%).  

De percentages cliënten van Marokkaanse, Surinaamse, Turkse en Antilliaanse herkomst is ten 

opzichte van 2017 niet wezenlijk veranderd. Zij zijn vooral woonachtig in de Oostelijke 

Eilanden/Kadijken en in de Jordaan. 

 

Een jonge vrouw heeft een zwaar ongeluk gehad en is aan het revalideren. In dezelfde periode heeft zij iemand 
verloren die veel voor haar betekende. Hierdoor lukt het haar niet om zich op haar studie te concentreren, wat 
een achterstand tot gevolg heeft. Het resultaat hiervan is dat zij net buiten de diplomatermijn zit, met als gevolg 
dat zij haar studieschuld moet terugbetalen en geen inkomen heeft. Door dit alles is zij depressief geworden en 
ziet zij geen uitweg meer. Zij meldt zich aan bij CentraM. 
 
In het begin is zij sceptisch, daarom is de hulp in het begin gericht op het snel bereiken van succesjes. Samen met 
haar is een aantal praktische zaken geregeld. Zoals het aanvragen van een bijstandsuitkering en een 
aflossingsvrije periode voor haar studieschuld bij DUO. Daarnaast hebben we ervoor gezorgd dat de 
diplomatermijn verlengd werd, in verband met bijzondere omstandigheden. Voor de depressieve gedachten is 
zij verwezen.  
Hoewel zij goede voortgang maakte, was er lang sprake van ernstige stress. Een vakantie zat er financieel niet in. 
Er is daarom een beroep gedaan op het vakantiefonds. Hierdoor kon zij haar familie in Colombia opzoeken, die 
ze al tien jaar niet meer heeft gezien. Inmiddels heeft zij haar studie afgerond en een baan gevonden. Haar leven 
is inmiddels weer redelijk op orde.  
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4.3 Hulpvragen  
 

In 2018 hebben 3212 nieuwe unieke cliënten zich aangemeld. In 2017 waren dit 3088. Dit heeft geleid 

tot 3434 hulpvragen. In 2017 waren dit er 5784. Het verschil komt voort uit de overstap naar een nieuw 

registratiesysteem. Hierin wordt de hulpvraag op de aanmelding geregistreerd. De onderstaande tabel 

geeft een overzicht. Cliënten kunnen meerdere hulpvragen stellen. 

 

 Hulpvragen bij Aanmelding Aantal 2018 2018 2017 2016 2015 

Administratie 219 5.8% 11.5% 12% 8% 

Buurtrelatie 22 0.6% 0.7% 1% 0% 

Cultuurverschil 2 0.0% 0% 0% 0% 

Eenzaamheid 72 2.1% 2.3% 1% 2% 

Familierelatie 35 1.0% 1.4% 1% 1% 

Financiën 2516 73.9% 67.3% 64% 61% 

Gezondheid 273 7.9% 7.4% 7% 9% 

Huiselijk geweld 13 0.4% 0.2% 0% 0% 

Huisvesting 159 4.8% 6.2% 8% 8% 

Identiteit 7 0.2% 0.1% 0% 0% 

Juridische kwesties 40 1.1% 1% 2% 1% 

Maatschappelijke organisaties 4 0.1% 0.4% 1% 2% 

Opvoeding 4 0.1% 0.1% 0% 0% 

Overig 0 0.0% 0.1% 0% 1% 

Overig geweld 1 0.0% 0% 0% 0% 

Partnerrelatie 30 0.8% 0.3% 0% 1% 

Relatie met werk 2 0.0% 0.1% 0% 0% 

School, opleiding 4 0.1% 0.2% 0% 1% 

Verslaving 4 0.1% 0% 0% 0% 

Verwerking 9 0.3% 0.1% 0% 1% 

Werk en mij. participatie 16 0.4% 0.4% 1% 2% 

Totaal 3434 100% 100% 100% 100% 

 
Ten opzichte van 2017 zijn er geen grote verschuivingen te zien. Opvallend is de daling bij huisvesting, 

een daling die wij niet kunnen verklaren. 
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4.4 Trends en ontwikkelingen op het gebied van zorg  
 

Rond de WMO zijn in 2018 geen nieuwe trends geconstateerd. Het tekort aan verpleegkundig en 

verzorgend personeel was onverminderd groot. Het vraagt veel geduld en creativiteit om ervoor te 

zorgen dat de cliënt de zorg krijgt waar zij/hij recht op heeft.  

Thuiszorgorganisaties hebben de handen ineengeslagen waardoor er meer afstemming is. Het 

managen van (schaarse) zorg is voor de organisaties in de Maatschappelijk Opvang (POA) aanleiding 

geweest een voorstel voor een nieuwe aanpak voor regie in het sociaal domein te ontwikkelen. Een 

regiemodel voor cliënten met een complexe hulpvraag. In 2018 is hiermee een proef gestart in 

Westerpark; in februari start een nieuwe pilot, in de Jordaan. De Alliantie Wijkzorg Centrum/Inclusief 

Centrum omarmt deze aanpak. Alle organisaties maken hun aanbod inzichtelijk. De regisseurs, 

CentraM levert hier een van, bepalen wat er (integraal) nodig is voor een cliënt en doet een beroep op 

het aanbod. De organisatie die het aanbod levert begint dan niet nog een eigen intakeprocedure. Het 

plan van aanpak van de regisseur wordt overgenomen.  

 

In het tweede helft van het jaar is bij beide wijkteams een significante toename te zien van mensen 

die zijn gescheiden (of gaan scheiden). Vijftien jaar geleden organiseerde CentraM wekelijks een 

echtscheidingsspreekuur, waarin zowel naar het juridische, het emotionele als het financiële aspect 

werd gekeken. Wegens een teruglopende vraag is dit spreekuur beëindigd. De recente ontwikkelingen 

hebben CentraM doen besluiten in 2019 meer aandacht te besteden aan het onderwerp: live events 

met mogelijke grote financiële gevolgen. In plaats van het openen van een spreekuur gaan we op zoek 

naar vindplaatsen.  

 

4.5 Pluspunten  
 

Pluspunt is een laagdrempelige inloop van CentraM en DOCK in de drie Huizen van de Buurt en in 

Buurtcentrum Reel. Bewoners kunnen hier terecht voor verschillende vragen. Wanneer er in het Huis 

van de Buurt geen antwoord gevonden kan worden op de vraag dan wordt verwezen naar de juiste 

persoon/organisatie en waar nodig warm overgedragen. Bezoekers kunnen, bijvoorbeeld met de 

ondersteuning van een vrijwilliger, ook zelf op zoek gaan naar antwoorden. Naast vrijwilligers zijn er 

professionals aanwezig.  

 

Vroegsignalering 
Het Pluspunt heeft een belangrijke functie in vroegsignalering, door niet alleen naar de vraag te kijken, maar ook 
naar de vraag achter de vraag. Een voorbeeld hiervan is een oud cliënt die naar het Pluspunt komt met een vraag 
over zijn belastingschuld. De medewerker ziet in de papieren dat de problemen veel groter zijn dan die 
belastingschuld en vraagt door. Het werd snel duidelijk dat hij zich schaamt en hij vindt het moeilijk meer 
informatie te geven. Door te ondersteunen, in combinatie met door te vragen, lukt het om een brug te slaan naar 
schuldhulp. Hij heeft een intakegesprek gehad en de schuldhulp is van start gegaan.  

 

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 vroegsignalering gaat. Bewoners kunnen hier bijvoorbeeld ook een 

Budgetadviesgesprek met een professional voeren.  

Om de week zijn er Chineessprekende vrijwilligers aanwezig bij het Pluspunt in de Boomsspijker. 
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In 2018 hebben 965 mensen (11.7 per Pluspunt) gebruik gemaakt van het Pluspunt, 73 meer dan in 

2017 (11.5 per Pluspunt).  

 

4.6 Armoede  
 

4.6.1 Armoede in Nederland 
Het Sociaal Cultureel Planbureau2 bracht in december het rapport ‘Armoede in kaart’ uit. Voor het 

bepalen van armoede baseert het SCP zich op de minimum voorbeeldbegrotingen van het Nationaal 

Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud)3, het basisbehoeftebudget en het niet-veel-maar toereikend 

criterium (voor een alleenstaande is dit ongeveer 9% meer dan een basisbehoeftebudget). Het SCP 

laat zien dat de armoede in de periode 2013 tot en met 2016 fors is afgenomen. In 2013 waren er ruim 

1.2 miljoen mensen met een inkomen onder het niet-veel-maar toereikend criterium (7.6% van de 

bevolking). Het percentage mensen met een inkomen onder het basisbehoeftecriterium bedroeg toen 

790.000, 4.9% van de bevolking. In 2016 is het eerste percentage gedaald tot 6% en het tweede tot 

4%. Een groot deel van de mensen in beide categorieën zijn langer dan drie jaar arm. In de groep niet-

veel-maar toereikend 64% van de totale groep (4.1% van de bevolking) en in de groep van het 

basisbehoeftecriterium is 53% langjarig arm (2% van de bevolking). Kinderen maken ruim een kwart 

(28%) uit van de groep langdurige armen. Dit aandeel is volgens het SCP ruim anderhalf maal zo groot 

als het aandeel kinderen en jongeren in de totale bevolking (17%). 

Het SCP geeft aan dat kinderen tot en met 12 jaar een bovengemiddeld risico lopen op armoede. Bijna 

10% van hen groeit op in een gezin met een inkomen onder het niet-veel-maar toereikend criterium. 

Dit is 4% hoger dan het landelijke percentage. De oudste categorie ouderen hebben ook 

bovengemiddeld te maken met armoede (9%). Vermoedelijk wordt dit veroorzaakt door het feit dat zij 

alleen van een AOW-uitkering moeten rondkomen en vaak hoge zorgkosten hebben.  

 

Het percentage mensen die moeilijk kan rondkomen daalt4, 38% (2015: 45%). Het gaat hier om een 

onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Het Nibud geeft aan dat de 

groep die ernstige problemen heeft niet krimpt. “Hoewel de crisis achter de rug is, kampen ruim 

700.000 huishoudens met ernstige betalingsachterstanden”. Volgens Nibud is dit vaak het gevolg van 

life-events zoals scheiding, ontslag en arbeidsongeschiktheid. De zorgverzekering is de eerste rekening 

die mensen met betalingsachterstanden niet betalen, gevolgd door het energiebedrijf. 

 

4.6.2 Armoede in Amsterdam  
Elk jaar geeft Onderzoek, Informatie en Statistiek van de gemeente Amsterdam een Armoedemonitor 
5uit. Het percentage huishoudens (120% van het Wettelijk Sociaal Minimum) met een laag inkomen 

daalt met 2013 licht. Van 22.1% in 2016 (22.2% in 2015) tot 21.4% in 2017. Dit is bijna het hoogste 

percentage in het land; alleen in Rotterdam is het percentage lage inkomens hoger (24.8%). Relatief 

veel kinderen (21.3%) groeien op in een huishouden met een laag inkomen. Dit percentage daalt, van 

24.5% in 2011 naar 21.3% in 2017. Het percentage huishoudens die minimaal vier jaar leven van een 

                                                           
2 Armoede in kaart 2018, Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), Den Haag, november 2018 
3 Iemand is volgens het SCP  arm als degene niet de financiële middelen heeft om de minimaal noodzakelijke 
goederen en voorzieningen  te kunnen bekostigen. Voor een alleenstaande gaat het SCP uit van €1039 voor 
een basisbehoeftebudget. Voor een echtpaar zonder kinderen is dit €1555 en €1850 voor een paar met een 
kind.  
4 De rekeningen gewoon weggooien is het nieuwe rood staan, De Volkskrant 11 december 2018 
5 Amsterdamse Armoedemonitor 2017, Onderzoek, Informatie en Statistiek, Amsterdam, november 2017 
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laag inkomen is gestegen, dat geldt dus ook voor de kinderen die in deze gezinnen opgroeien. Veertien 

procent van de Amsterdamse huishoudens had in 2016 vier jaar of langer een laag inkomen. Twee jaar 

daarvoor was dit 13.7%. 

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.  

 

“Dan kan ik beter voor mijn zieke zusje zorgen” 
Cliënten worden gevraagd wat zij met de hulp/ondersteuning willen bereiken. Een vrouw die een beroep op 
schuldhulp doet zegt: ”Dan kan ik beter voor mijn zieke zusje zorgen. Want nu kom ik daar niet genoeg aan 
toe.” In het volgende gesprek komt zij hier op terug. Het was tot haar doorgedrongen dat het gaat om de vraag 
wat ze zelf wilde bereiken, wat haar eigen doelen zijn. Ze vertelt dat ze heel graag iets wil doen met wat ze nu 
zelf meemaakt. Zij ziet de gevolgen van schulden en armoede om haar heen. Zeker de gevolgen die dat heeft 
voor kinderen van ouders met financiële problemen. Als haar schulden opgelost zijn wil zij een opleiding gaan 
volgen, waardoor zij zich kan inzetten voor deze kinderen. 

 

4.6.3 Armoede in stadsdeel Centrum  
De Armoedemonitor geeft aan dat stadsceel Centrum het een na laagste percentage mensen met laag 

inkomen heeft, namelijk 13.7% In 2016. Het beeld per buurt verschilt sterk. 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.  

58% van de minima huishoudens in stadsdeel Centrum leven al minimaal drie jaar op het minimum 

niveau.  

De Nieuwmarktbuurt is een van de zeven buurten in de stad waar het aandeel langdurige arme 

minimahuishoudens het hoogst is. In deze Amsterdamse buurten leeft 76-78% van de 

minimahuishoudens drie jaar of langer op het minimum.  

 

Stadsdeel Centrum heeft relatief veel 65plussers (14.6% van de bevolking) waar het gemiddelde 12.4% 

is. Ook in het stadsdeel geldt dat er veel armoede is onder de oudste groep ouderen. 

Stadsdeel Centrum heeft 825 minima jongeren. 

 

Uit de registratie van CentraM blijkt dat jaarlijks meer mensen in stadsdeel Centrum moeite hebben 

met hun financiën en administratie, ondanks het feit dat armoede langzaam afneemt. In 2018 79.7% 

(2017: 78.8%). De armoede is volgens onze registratie geconcentreerd in: 

 

 

Concentratie armoedeproblematiek  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

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

Oostelijke Eilanden/ Kadijken 26% 27% 28% 25% 22% 21% 

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

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

 

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 26% in 2018 (27% in 2017). 
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(Vroeg) eropaf af, 

postcode 

Gebied Aantal 2018 2017 2016 2015 

 1011  Nieuwmarkt / Lastage 148 10% 11% 11% 12% 

 1012  Burgwallen Nieuwe/Oude Zijde 224 15% 13% 12% 8% 

 1013  Haarlemmerbuurt 167 11% 13% 10% 9% 

 1015  Grachtengordel West / Jordaan 202 14% 14% 19% 19% 

 1016  Grachtengordel West / Jordaan 200 13% 13% 14% 17% 

 1017  

Burgwallen Nieuwe Zijde / 

Grachtengordel Zuid / 

Weteringschans 

161 11% 9% 9% 8% 

 1018  
Oostelijke Eilanden / Kadijken 

Weeperbuurt/Plantage 
394 26% 27% 25% 26% 

Totaal  1496 100% 100% 100% 100% 

 
 

4.6.4 Mesis  
CentraM maakt, als enige organisatie in Amsterdam, voor de schuldhulpverlening gebruik van het 

screeningsinstrument Mesis. Mesis is een gevalideerde digitale vragenlijst die cliënten bij hun 

aanmelding voor schuldhulpverlening kunnen invullen. De antwoorden op de vragen en stellingen 

leveren een onderbouwd beeld van gedrag, houding, motivatie, vaardigheden en eventuele (andere) 

belemmeringen. De Mesis screening geeft snel een eerste beeld van onze cliënt.  

 

In 2018 hebben 42 cliënten het screeningsinstrument ingevuld. Onze hulpverleners constateerden dat 

het invullen van de vragenlijst voor cliënten lastig is. Redenen die opgegeven worden zijn: 

taalproblemen, concentratieproblemen en/of psychiatrische problematiek. Het aantal ingevulde 

vragenlijsten is veel lager dan in voorgaande jaren, dit is niet te verklaren door veranderingen in de 

cliëntengroep. In 2019 wordt bekeken of het instrument meerwaarde heeft. Zo ja dan zullen acties 

gericht zijn op het vergroten van het gebruik van dit instrument.  

 

Belangrijke inzichten uit Mesis zijn:  

- Van onze cliënten scoren respectievelijk 47% laag, 44% gemiddeld en 9% hoog op het 

onderwerp gedrag en vaardigheden. Daarbij dient de kanttekening gemaakt te worden dat er 

sprake kan zijn van (een zekere) zelfoverschatting.  

- Cliënten van CentraM ervaren, in vergelijking met de totale groep, een (zeer) laag 

verantwoordelijkheidsgevoel voor het oplossen van hun schuldensituatie.  

- Bij 14% van de cliënten is er een vermoeden van geen tot een matige leerbaarheid. Tevens 

komt naar voren dat 58% van de cliënten niet of laag zijn opgeleid. Dit cijfer is vergelijkbaar 

met het landelijke cijfer.  

Voor CentraM betekent dit:  
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- Dat we een belangrijke taak hebben om (waar mogelijk) vaardigheden van cliënten bij te 

brengen en waar nodig te sturen op (financieel) beheer.  

- Dat we cliënten stimuleren hun rol te pakken bij het oplossen van hun financiële problemen. 

Dat we inzetten op preventie en aandacht besteden aan financiële weerbaarheid. Dit omdat onze 

cliënten veelal een laag opleidingsniveau hebben en daarmee een laag perspectief op verbetering van 

zijn/haar inkomen.  

 

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

registratiecijfers van CentraM. 

 

Alleenstaande ouders 

Onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)6 laat zien dat alleenstaande ouders gemiddeld 

armer zijn dan twee oudergezinnen. Kinderen van alleenstaande ouders zijn daarmee ook gemiddeld 

armer dan kinderen uit een tweeoudergezin (19% versus 7%). Het aantal kinderen heeft ook invloed 

op armoede. Kinderen met tenminste twee broers/zussen zijn armer dan de kinderen met maar één 

broer of zus. “Van de kinderen die met twee of meer broers of zussen in een eenoudergezin leven, is 

49% arm. Dit percentage daalt naar 15% als er één broer of zus is en naar 11% als het kind de enige 

is”7. 

Het merendeel van de alleenstaande ouders in Nederland zijn alleenstaande moeders. Het SCP geeft 

aan dat alleenstaande moeders met minderjarige kinderen gemiddeld armer (16%) zijn dan 

alleenstaande vaders (6.5%) met minderjarige kinderen.  

 

De armoedekans in Amsterdam is het grootst bij de groep alleenstaande ouders. 37% van de 

minimahuishoudens zijn eenoudergezin met minderjarige kinderen. De groep eenoudergezinnen 

neemt toe in Amsterdam. Woordvoerder Brussaard van de belangenvereniging Singel Super Mom 

verklaart in Het Parool8 dat “veel van hun leden lijden aan stress en tegen een burn-out aanzitten, door 

de strijd met instanties, het gebrek aan geld en de constante verantwoordelijkheid”. 

 

12% van de cliënten van CentraM leeft in een eenouder huishouden. 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 minima huishoudens in Amsterdam is 24% alleenstaand.  

In stadsdeel Centrum ligt dit percentage ongetwijfeld hoger; hier is 61.8% van de huishoudens 

alleenstaand; het gemiddelde in Amsterdam is 53.3% is. Bij CentraM is 68% van alle cliënten 

alleenstaand, een toename van 4% ten opzichte van 2017.  

 

 

 

                                                           
6 SCP, Armoede in kaart 2018 
7 SCP, Armoede in kaart 2018 
8 Groeiende groep alleenstaande ouders wil meer steun,  Lorainne van Gelder, Parool, 20 februari 2019 
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Werkende armen 

Van alle werkenden in Nederland leeft 3.2% onder de armoedegrens. Dit percentage is duidelijk groter 

in Amsterdam: 7-9%. Van de armen met een inkomen onder het niet-veel-maar toereikend criterium9 

heeft in Nederland bijna 34% betaald werk als belangrijkste inkomstenbron, 33% heeft een uitkering. 

Binnen de groep werkende armen heeft 57% een inkomen uit loondienst, de overige werkenden werkt 

zelfstandig. Het armoederisico voor zelfstandigen is duidelijk groter dan voor andere werkenden. Van 

alle zelfstandigen is 9% arm terwijl dit voor 2% van alle werkenden in loondienst geldt10.   

Recentelijk heeft het Parool 11 een artikel gewijd aan de positie van werkende armen. Het wordt een 

maatschappelijke trend genoemd, steeds meer mensen kunnen niet rondkomen van het loon dat zij 

verdienen, of van de opdrachten die zij krijgen. “Het zijn mensen die vaak onder slechte 

omstandigheden werken, op onregelmatige uren, zonder vaste aanstelling en vrijwel zonder 

rechten”12.   

Van de werkende armen heeft 31% al drie jaar of langer een laag inkomen. 

 

Een huisarts meldt een patiënte aan. Zij heeft samen met haar partner een zaak gehad. Vlak na zijn overlijden 
bleek hij een zeer grote schuld achter te laten. De vrouw heeft voor zijn dood veel pogingen gedaan om inzicht 
te krijgen in de boekhouding, maar haar partner hield dat af. Nu is haar duidelijk geworden waarom. De 
schulden van hun zaak zijn nu haar schulden geworden. De huisarts verwijst een zeer ontredderde vrouw die 
niet de tijd heeft om te rouwen of boos te zijn, want ze moet aan de slag. Zij meldt zich aan bij Zuidweg- en 
partners voor schuldhulp. En samen met de sociaal werker van CentraM gaat zij op pad in de wirwar van regels, 
advocaten, boze makelaar, dreigende uithuiszetting, aangifte bij de belasting van twee jaar terug, wel of geen 
woonduur, wel of geen recht op een andere woning, faillissement of geen faillissement, curator of geen 
curator, huur niet meer kunnen betalen van woning en winkelpand, hond wordt ziek. Elke dag een nieuw 
dilemma en nieuwe problemen. Ondanks alles heeft zij een vechtlust. De ondersteuning geeft haar structuur, 
geeft haar weer wat lucht.  
De sociaal werker en sociaal raadsvrouw ondersteunen de vrouw onder andere bij het krijgen van een andere 
woning. Dit was een ware strijd maar het is gelukt. Na drie maanden heeft zij een woning in de Jordaan. Omdat 
zij 20 jaar woonduur heeft, de loting gunstig uitvalt en doordat de woningbouwvereniging haar de tijd geeft om 
haar inkomensgegevens in orde te maken. Ze krijgt nu huur- en zorgtoeslag. Haar schulden worden gesaneerd.  
 
In haar wanhoop heeft de vrouw in het begin van de zwarte periode een brandbrief aan burgemeester Halsema 
geschreven, waarin zij beschrijft hoe het is om tussen wal en schip te vallen. De assistent neemt, nadat de 
burgemeester de brief heeft gelezen, contact met haar op. Het probleem voor de vrouw oplossen kan niet, 
maar wel wordt haar een luisterend oor geboden. Deze steun is belangrijk voor haar. 
Er is nog een weg te gaan, maar haar leven komt weer op orde. Hierdoor krijgt zij ruimte om te rouwen. De 
sociaal werker houdt vinger aan de pols.  

 

ZZP’ers hebben een extra grote kans op armoede. Van de 34% armen met een inkomen uit werk is 14% 

zelfstandig; 9% van de zzp’ers in Nederland leven in armoede. In Amsterdam leeft 31% van de zzp’ers 

al drie jaar of langer op het minimumniveau. Cok Vrooman, hoogleraar sociale zekerheid van de 

Universiteit Utrecht geeft in het Parool aan dat de toename van de werkende armen mede wordt 

                                                           
9Armoede in kaart 2018, Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), Den Haag, november 2018; Iemand is volgens het 
SCP  arm als degene niet de financiële middelen heeft om de minimaal noodzakelijke goederen en 
voorzieningen te kunnen bekostigen. Voor een alleenstaande gaat het SCP uit van €1039 voor een 
basisbehoeftebudget. Voor een echtpaar zonder kinderen is dit €1555 en €1850 voor een paar met een kind.   
10 SCP, Armoede in kaart 2018  
11 Arbeid heeft nauwelijks waarde meer. Werkende armen: Gezin kan niet leven van laagbetaalde functies. 
Parool, 26 januari 2019 
12 Arbeid heeft nauwelijks waarde meer. Parool, 26 januari 2019 
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veroorzaakt doordat Nederland, in vergelijking met bijvoorbeeld België en Denemarken veel meer 

“oproepkrachten en schijnzelfstandigen” hebben.  

Van de cliënten van CentraM is 18% in loondienst en werkt 5% zelfstandig.  

 

Herkomst 

Bijna de helft (48%) van de armen, volgens het niet-veel-maar-toereikend criterium, is van 

buitenlandse herkomst. 12% van de totale groep volwassen migranten. Het SCP 13 geeft aan dat zowel 

herkomst als de generatie van invloed zijn. Niet-westerse migranten zijn vaker arm dan westerse (16% 

versus 8%). Migranten van de eerste generatie hebben een groter risico op armoede dan migranten 

van de tweede generatie. In de groep niet-westerse migranten behoort 18% tot de eerste generatie 

(12% de tweede). In de groep westerse migranten is het respectievelijk 11% en 5%.  

18% van de Marokkaanse Nederlanders hebben volgens het SCP een inkomen onder het niet-veel-

maar-toereikend criterium. Dit percentage is iets hoger (20%) bij de groep afkomstig uit overige niet-

westerse landen. Het armoedepercentage van Antilliaanse/Arubaanse en Turkse Nederlanders is 15%. 

En bij Surinaamse Nederlander 9%. 

Het armoederisico voor kinderen uit migranten groepen is veel groter dan het risico voor de 

volwassenen. 25% van de kinderen uit gezinnen met een niet-westerse achtergrond is arm.  

 

Het stedelijke beeld komt in grote lijnen overeen met het landelijk beeld. De armoede is het grootst 

bij Amsterdammers van Marokkaanse herkomst. In 2016 leefde 30% van hen van een inkomen tot 

120% van het Wettelijk Sociaal Minimum. Bij Turkse Amsterdammers was dit 27% en bij mensen uit 

een “overige niet-westerse migratieherkomst” 28%. De verdeling onder andere groepen 

Amsterdammers: Antilliaans/Arubaans (24%), Surinaams (23%), overige westerse 

migratieachtergrond(11%), geen migratieachtergrond (9%).  

Wanneer we de groep “overige niet-westerse migratie herkomst” nader bekijken dan springen twee 

groepen in het oog. De eerste groep zijn Amsterdammers van Somalische herkomst (68%) en 

Amsterdammers van Syrische herkomst (62%). Het gaat hier voornamelijk om vluchtelingen c.q. 

statushouders. Veel van hen zijn afhankelijk van een bijstandsuitkering.  

 

We hebben eerder gezien dat het percentage kinderen dat opgroeit in een langjarig 

minimahuishouden niet terugloopt, terwijl dit wel het geval is bij het percentage arme huishoudens. 

Met name kinderen met een niet-westerse migratieachtergrond (32%) lopen kans op te groeien in een 

minimahuishouden. Bij kinderen met een Marokkaanse migratieachtergrond is dit 31%. Wanneer we 

naar de bevolking kijken, in stadsdeel Centrum dan zien wij dat 16% van niet-westerse herkomst is.  

 

Binnen CentraM is het percentage cliënten van niet-Westerse afkomst 36.3%, een toename van 2.4% 

ten opzichte van 2017. De grootste groep is de verzameling ‘overige niet-Westerse afkomst’, namelijk 

16.4% (2017:14.3%), daarna de Marokkaanse stadsdeel bewoners, met 5.4%. Dit percentage is 

nagenoeg gelijk aan 2017. In onderstaand schema worden de registratiecijfers afgezet tegen de 

bevolkingscijfers. Cliënten van niet-Westerse afkomst zijn ruim vertegenwoordigd, bijna het dubbele 

dan je alleen vanuit de inwonersaantallen zou mogen verwachten. 

 

 

                                                           
13 SCP, Armoede in kaart 2018 
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Herkomst  Cliënten  

 2016 

Cliënten 

2017 

Cliënten 

2018 

Bewoners  

2018 

Surinamers 7.2% 6.1% 6.7% 2.9% 

Antilianen 1.4% 1.0% 0.8% 0.8% 

Turken 1.9% 1.5% 1.4% 1.1% 

Marokkanen 5.2% 5.5% 5.4% 1.7% 

Overige niet- Westerse allochtonen 14.9% 14.3% 16.4% 9.4% 

Totaal niet-Westerse allochtonen 30.6 28.4% 30.7% 15.8% 

Autochtonen 63.0% 66.1% 63.7% 57.6% 

 

Mensen met een uitkering 

Volgens het SCP14 is 22% van de totale groep arme volwassenen, bijstandsgerechtigden. In 2016 was 

dit 37%. 

 

6.8% van de beroepsbevolking heeft in Amsterdam een bijstandsuitkering. Het percentage in stadsdeel 

Centrum ligt hier ver onder, namelijk 4.6%. De huishoudens in Amsterdam met een uitkering zijn vooral 

minima. Van de totale groep minimahuishoudens leeft 38% van een bijstandsuitkering. Een kwart heeft 

pensioen als voornaamste inkomstenbron. 16% leeft van een andere uitkering. Van het totaal aantal 

uitkeringen heeft 40.3% van de beroepsbevolking een bijstandsuitkering. Daarna is het percentage 

mensen met een WW-uitkering het hoogste, namelijk 22.2%. 

 

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

inkomstenbron, 32% (2017: 31%). Een overzicht van alle uitkeringen:  

 

Buurt 
Bewoners 
2018 

Cliënten 
2018 

Cliënten 
2017 

Oostelijke Eilanden/ Kadijken 15% 21% 22% 

Plantage / Weesperbuurt 9% 8% 9% 

Jordaan  22% 27% 27% 

Nieuwmarkt / Lastage  11% 11% 11% 

Haarlemmerbuurt 11% 11% 12% 

 

Pensioenontvangers 

Van de totale groep armen is volgens het SCP15, 15% pensioenontvanger. Van de totale groep AOW-

gerechtigden heeft bijna drie procent een inkomen onder het niet-veel-maar-toereikend criterium. De 

armoedesituatie voor de arme pensioenontvangers is meestal blijvend (90%). De oudste groep 

ouderen heeft het grootste risico op armoede, omdat zij naar AOW meestal geen aanvullend pensioen 

hebben. De grootste groep minima in Amsterdam is de groep 10-15 jarigen (23%) en 65-plussers (21%). 

Het percentage arme ouderen is de afgelopen jaren licht gestegen. In stadsdeel Centrum ligt dit 

                                                           
14 SCP, Armoede in kaart 2018 
15 SCP, Armoede in kaart 2018 
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gemiddelde lager, namelijk 15%. Van de cliënten van CentraM heeft 25% AOW, een percentage dat de 

afgelopen vijf jaar redelijk stabiel is.  

 

4.7 Huiselijk geweld  
 
In 2018 zijn er tien meldingen geregistreerd van huiselijk geweld, waaronder acht meldingen 
partnergeweld waarbij in twee situaties ook kinderen waren betrokken. Twee meldingen betroffen 
meldingen van oudermishandeling.  
 

Een 72-jarige vrouw komt na het overlijden van haar man via Facebook in contact met een man. Zij wordt 
verliefd op hem en is volledig in zijn ban, ondanks het feit dat velen haar hebben verteld dat het om oplichting 
gaat. Hij vraagt haar om geld. Ze heeft inmiddels haar hele vermogen aan hem overgemaakt. Zij bezoekt 
regelmatig het Pluspunt met de vraag hoe zij meer geld kan vrijmaken voor deze man. Een sociaal werker weet 
met haar een goede relatie op te bouwen en probeert de zaken in goede banen te leiden. Dit wordt bemoeilijkt 
omdat zij geld bleef overmaken naar de ‘Facebookvriend’. Uiteindelijk heeft hij het gesprek met de vrouw 
geopend over onder curatele stelling. Zij stemt hier uiteindelijk mee in. Zij komt nog regelmatig met vragen 
naar het Claverhuis, vraagt dan naar de sociaal werker, maar zij vraagt niet meer over hoe geld vrij te kunnen 
maken.  

 
Vier meldingen zijn warm overgedragen aan Veilig Thuis. Bij vier meldingen is hulp geboden door 

CentraM, twee mensen zijn verwezen naar een andere organisatie.  

 

CentraM heeft een vrijwilligersnetwerk (Blue) gericht op huiselijk geweld. Dit netwerk had in 2018 

acht vrijwilligers, waarvan drie ervaringsdeskundig. Er zijn door Blue vier meldingen opgepakt, van 

vermoedens van partnergeweld en kindermishandeling.  

 

4.8 Informele zorg 
 

4.8.1 Vrijwilligerswerk  
Het aantal actieve vrijwilligers in 2018 is gelijk gebleven (ten opzichte van 2017) namelijk 80. Daarnaast 

werkt CentraM met 13 ervaringsdeskundigen 16 ; zij worden ingezet als maatje in de 

schuldhulpverlening. Een mooi resultaat wanneer we ons realiseren dat twee doorgewinterde 

vrijwilligerscoördinatoren hun werkzaamheden in 2018 hebben beëindigd. Zij zijn zo goed als mogelijk 

vervangen, maar dat is moeilijk bij mensen die vervlochten zijn met het netwerk in de wijk. Wij hebben 

dan ook niet kunnen voorkomen dat hun vertrek enige tijd tot een zekere onrust bij de vrijwilligers 

heeft geleid. Een groot deel van de vrijwilligers al langer tien jaar met CentraM verbonden. Er zijn 253 
koppelingen17 gemaakt, 32 meer dan in 2017. De vrijwilligers zijn actief op alle gebieden. Zij hebben 

een belangrijk aandeel in: 

 

 De Pluspunten, waaronder het tolken voor Chinese bezoekers van deze inloop op de 

Boomsspijker. 

 Welzijn op Recept. 

                                                           
16 In de bijlage staat een lager aantal vrijwilligers als gevolg van een fout in de registratie die achteraf niet meer 
kon worden gecorrigeerd. De fout  is voor 2019 hersteld. 
17 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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 De Financieel Cafés. 

 Het signaleren van huiselijk geweld (Blue). 

 De aanmeldgroepen schuldhulp/budgetcursus nieuwe stijl. 

 De ondersteuning bij de (thuis) administratie. 

 Burenhulp. 

 Projecten schuldhulp, zoals ‘Ontzorgen’. 

 Maatje in de schulddienstverlening. 

 Hulp voor ouderen uit Chinese leefgemeenschap. 

 Outreachende huisbezoeken. 

 

In 2017 heeft CentraM samen met DOCK vrijwilligersbeleid ontwikkeld. Het beleid is in 2018 verder 

uitgewerkt en de uitvoering op elkaar afgestemd. Steeds meer activiteiten worden samen opgepakt, 

zoals bijvoorbeeld het organiseren van een uitje. Er is een introductietraining ontwikkeld die periodiek 

wordt gegeven aan de nieuwe vrijwilligers van DOCK en CentraM samen; voor de ervaren vrijwilligers 

is er een gezamenlijk trainingsaanbod. Het tevredenheidonderzoek is samen uitgevoerd en wordt de 

werving en inzet van vrijwilligers meer op elkaar afgestemd.  

 

4.8.2 Welzijn op Recept  
Welzijn op Recept is een samenwerking van CentraM en DOCK. Onderdeel van de samenwerking is 

onder andere de werving van vrijwilligers door DOCK, het coachen van de acht vrijwilligers wordt 

gedaan door de medewerkers van CentraM. CentraM zorgt ook voor het contact met de huisartsen; 

dit vraagt voortdurende aandacht. Het aantal aanmeldingen van Welzijn op Recept door huisartsen is 

15% gestegen (ten opzichte van 2017). Echter huisartsen hebben nog moeite met het tijdige aanvragen 

van Welzijn op Recept, voor de juiste problematiek  

 

In 2018 zijn 40 bewoners verwezen naar Welzijn op Recept. Er lopen veertien trajecten, twaalf 

trajecten zijn succesvol afgerond. Vier aanmeldingen hebben (nog) niet geleid tot een traject, door 

onbereikbaarheid van de persoon die werd verwezen. Tien trajecten zijn voortijdig gestopt. Meest 

voorkomende redenen hiervan zijn: tijdsgebrek van de deelnemer, gezondheidsproblemen van de 

deelnemer of Welzijn op Recept is niet het geschikte traject voor de deelnemer. Er zijn zes 

aanmeldingen voor een ander stadsdeel ontvangen. Deze aanmeldingen zijn warm overgedragen aan 

de juiste Welzijn op Recept aanbieder. 

 

Er zijn twee groepen deelnemers te onderkennen van Welzijn op Recept: Ouderen die te maken 

hebben met sociaal isolement en mensen die moeten werken aan een gezondere leefstijl. De laatste 

groep heeft bijvoorbeeld ondersteuning nodig bij het vinden van een geschikte sport en/of 

beweegactiviteit. 

 

4.9 Veilige Haven 
 

In 2018 hebben 64 unieke cliënten een beroep gedaan op de ondersteuning van de Veilige Haven. 

Daarnaast is 47 keer informatie en advies gegeven aan cliënten. En is 44 keer consultatie verleend aan 

hulpverleners, vragen vanuit hun hulpverlening aan bi culturele LHBT-cliënten. Ongeveer de helft van 

hen zijn bi culturele LHBT-jongeren uit Amsterdam. De andere cliënten zijn LHBT-vluchtelingen uit 

Amsterdam (en buiten Amsterdam); 64% van de cliënten zijn jonger van 29 jaar. De meeste cliënten 
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zijn man (69%). Bij 30% van de cliënten is geen geslacht ingevuld. Wij mogen ervan uit gaan dat dit met 

name transgenders betreffen. Deze groep cliënten groeit, een aanzienlijk deel van de LHBTI-

vluchtelingen is namelijk transgender.  

De medewerkers van de Veilige Haven hebben in 2018 vijftigmaal voorlichting gegeven onder andere 

aan de cliëntmanagers van WPI, LHBT-groep vluchtelingen AZC Amsterdam, LHBT-

vertrouwenspersonen van het AZC Amsterdam, MaDi’s, Vluchtelingenwerk van Amstel tot Zaan, HVO 

Querido en andere hulpverleningsinstellingen.  
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5. Projecten 
 

5.1 Bijzondere doelgroepen met een schuldhulpvraag  
 
Vier jaar geleden heeft CentraM een nieuwe succesvolle werkwijze ingevoerd. Sinds de invoering van 

deze werkwijze 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 (voormalige armoede) fondsen. Naast de projecten die gestart zijn in 2017 en 

doorliepen in 2018, zijn er in 2018 ook een aantal nieuwe projecten gestart en uitgevoerd. Allen 

hebben als doel: Duurzame financiële zelfredzaamheid van cliënten, voorkomen van uitval en recidive. 

 

5.1.1 Nazorg in samenwerking met de Gemeentelijke Kredietbank 
De Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam (GKA) koppelde vaak niet naar de verwijzer terug wanneer 

iemand uitvalt tijdens de nazorgperiode. Om dit te verbeteren is een voorstel gedaan voor een pilot. 

Een pilot waarbij CentraM een terugkoppeling ontvangt van de GKA wanneer er tijdens de periode van 

sanering betalingsproblemen ontstaan bij cliënten. De GKA heeft positief gereageerd op dit voorstel. 

Door vertraging in de werking van systemen van de GKA (filteren op postcode) kon pas na de zomer 

gestart worden met de pilot.  

Vanaf oktober ontvangt CentraM om de week van de GKA een lijst met cliënten die een derde 

aanmaning ontvangen. Zij hebben dan nog twee weken de tijd om in actie te komen, voordat het 

incassotraject wordt gestart. CentraM benadert deze cliënt en nodigt hem uit voor een individueel 

gesprek. Samen met de cliënt worden er afspraken gemaakt met de afdeling incasso van de GKA. We 

ondersteunen de cliënt bij het voorkomen van recidive (opnieuw terecht komen in een situatie van 

problematische schulden). Wij hebben zes meldingen gekregen van het GKA. Deze cliënten zijn 

ondersteund en weer op weg geholpen. In 2019 loopt dit project door. Inmiddels zijn er meerdere 

organisaties voor Maatschappelijke Dienstverlening aangehaakt. 

 

5.1.2 (Nazorg) maatjes   
In 2018 zijn actief maatjes geworven voor het begeleiden van cliënten in de nazorgfase. Het maatje 

onderhoudt contact met de cliënt, biedt ondersteuning en verwijst naar Financieel Café. In 2018 waren 

er 31 vrijwilligers en 13 ervaringsdeskundigen actief. 

 

• 12 vrijwilligers zijn werkzaam bij de sorteergroepen, Pluspunten en Financieel Cafés.  

• 18 vrijwilligers zetten zich in als nazorgmaatje, in het onderdeel ontzorgen en als maatje 

gedurende het schuldhulptraject. 

• 1 vrijwilliger is inzetbaar als individueel maatje en wordt ingezet in het Financieel Café. 

• 19 vrijwilligers ondersteunen individueel 26 cliënten.  

• 5 ervaringsdeskundigen zijn actief in een Financieel Café 

• 8 ervaringsdeskundigen ondersteunen 10 individuele cliënten in nazorg en als maatje gedurende 

het schuldhulptraject.  
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Maatwerk loont 
Een jonge vrouw van 23 jaar meldt zich aan. Op haar 18e overlijdt haar vader en zij staat er helemaal alleen voor. 
Ze moest de woning verlaten, waar ze met hem woonde. En zij werd geconfronteerd met zijn schulden. Vanaf 
die tijd heeft ze geen enkele post meer opengemaakt. Zij heeft zich in een eerder stadium al eens aangemeld, 
maar haakte snel af omdat zij problemen had met de groepsgerichte aanpak. Een aanpak die voor Route 020 
gemeengoed was.  
Tijdens de aanmelding gaf zij aan, ondanks haar angst, mee te willen doen met een groep. Omdat het spannend 
voor haar was is haar aangeraden een vriendin mee te nemen. Desondanks lukte het haar niet om vol te houden.  
Om uitval te voorkomen is een vrijwilliger ingeschakeld om haar te helpen met het openen van de post en het 
maken van een administratiemap. Er is budgetbeheer aangevraagd en de schuldhulpverlener heeft, omdat er 
loonbeslagen waren, met instemming van de vrouw haar werkgever benaderd en geïnformeerd over de situatie. 
De vrouw is werkzaam in een café. Gelukkig is haar werkgever bereid mee te denken en te werken.  
De geopende post, geordende administratie en alle hulp zorgt bij haar voor veel rust. Het administratieve werk 
blijkt zij nu zo leuk te vinden dat ze inmiddels ook een baan heeft als administratief medewerkster. Laatst kwam 
zij huilend langs, met tranen van vreugde. Haar aanvraag bij de GKA is goedgekeurd.  

 

 

5.1.3 Financieel café 
In 2017 is in het Huis van de Buurt Witte Boei het eerste Financieel Café gestart, een laagdrempelige 

inloop vooral bedoeld voor cliënten die beperkt zelfredzaam zijn. Zij kunnen hier al hun vragen stellen 

en werken aan hun schuldhulptraject. In 2018 heeft CentraM het concept van Financieel Café in heel 

stadsdeel Centrum in de Huizen van de Buurt geïmplementeerd. Op 2 januari 2019 is het vierde 

Financieel Café gestart, in de Boomsspijker. Daarnaast zijn we gestart met een Financieel Café op 

locatie HVO de Vaart. In 2018 hebben 648 cliënten het Financieel Café bezocht.  

 

Cliënten met een schuldhulpdossier kunnen nu op verschillende momenten in de week langskomen 

om te werken aan hun dossier. Er is een vaste groep aanwezig van schuldhulpverlener, sociaal werker, 

vrijwilliger en gastvrouw/heer. Cliënten worden hartelijk ontvangen en er is veel aandacht voor de 

sfeer. Het is een plek waar cliënten zich, ondanks de problematiek, prettig voelen en naar terug willen 

komen. Zij ervaren het contact als een belangrijke steun en waarderen het vaste moment in de week. 

Het feit dat er een vaste hulpverleners aanwezig zijn biedt houvast en vertrouwen. Bij HVO de Vaart is 

tevens een sociaal raadsvrouw aanwezig. Ook komt de begeleider van de cliënt zo veel mogelijk mee. 

Naast cliënten van HVO de Vaart komen hier ook cliënten binnen vanuit het nazorgtraject UMO-

woningen. 

 

Tijdens het Financieel Café werken mensen aan hun dossier, ontvangen ondersteuning en leren 

langzaam maar zeker hoe ze de regie over hun situatie (zowel financieel als sociaal) kunnen hervinden. 

Er wordt stress-sensitievere hulpverlening geboden, gericht op het herstel en/of compensatie van hun 

werkgeheugen (de executieve functies). Bijvoorbeeld wanneer de aanvraag GKA in behandeling is 

kunnen cliënten het Financieel Café bezoeken. Het wachten op het besluit van de GKA ervaren cliënten 

als erg stressvol. Na de toekenning van de sanering kunnen cliënten ook het Financieel Café blijven 

bezoeken. De cliënt kan ondersteuning krijgen in het drie jaar durende traject, werken aan de 

toekomst en aan duurzame financiële zelfredzaamheid. Cliënten worden bijvoorbeeld ook geholpen 

met het opstellen van een CV, bij het maken van sollicitatiebrieven en het oefenen van het 

sollicitatiegesprek. 

 

5.1.4 Huisbezoeken bij No Show 
Ondanks de sterke daling was het percentage no show nog altijd 10%. Het gaat hier om mensen die 

zich aanmelden voor schuldhulpverlening en nooit op een afspraak komen. Omdat er toch een 
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moment is geweest waarop iemand zelf, of onder druk van derden, besluit om zich aan te melden, 

willen we nagaan waarom cliënten besluiten niet te komen.  

Hiervoor is na de zomer een project gestart waarbij we no show cliënten thuis bezoeken. Dit om 

cliënten tijdig te ondersteunen, de reden van no show weg te nemen en herhaling van hulpvraag te 

voorkomen. Helaas vallen de resultaten tegen. De no show is tot nu toe met 1% gedaald (van 10 % 

(voor de start van het project) naar 9 %). We denken dat er meer winst te behalen is en zetten dit 

project voort in 2019.  

 

5.2 Overige projecten Inkomen  
 

5.2.1 Op eigen kracht  
In 2018 heeft CentraM in samenwerking met de Regenboog Groep twee ‘Op Eigen Kracht-trainingen’ 

georganiseerd. Voor de voorjaarscursus hebben zich zestien mensen aangemeld, zeven mensen zijn 

gestart en zes mensen hebben de training met een certificaat afgerond. Door voornamelijk 

gezondheidsredenen zijn een aantal mensen niet gestart. Van de zeven deelnemers hebben zes 

mensen de training afgerond. Twee mensen zijn doorgestroomd naar de cursus ‘Werken aan je 

toekomst’, één deelnemer maakt, naar aanleiding van de bijeenkomst ‘Omgaan met stress’, gebruik 

van het preventieve aanbod van Punt P. En één van de deelnemers is gestart met vrijwilligerswerk.  

Voor de najaar training hebben zich zeventien mensen aangemeld. Elf zijn daadwerkelijk gestart en 

negen van hen gecertificeerd. De uitvallers geven aan dat de training te veel te vinden en het niet 

kunnen te combineren met de bestaande problematiek in hun leven. 

 

De training wordt positief beoordeeld. Deelnemers geven aan bewuster om te gaan met hun financiën 

en/of budget, en gaan zuiniger leven. Vaak leidt de training ook tot besparing, doordat veel tips zijn 

uitgewisseld en/of doordat het lukt de vaste lasten omlaag te brengen. 

 

5.2.2 Grip op je geld bij de Sociale Kruidenier  
Grip op je Geld is een financieel spreekuur volgens een (stedelijk) afgesproken werkwijze. CentraM 

voert Grip op je Geld uit bij de Sociale Kruidenier (onderdeel van de Protestantste Diaconie 

Amsterdam). Deze organisatie is gevestigd naast een van de twee uitgiftepunten van de Voedselbank. 

Ook andere organisaties werken met Grip op je Geld: MEE, de Regenboog Groep en Humanitas.  

In 2018 bezochten 259 mensen het financieel spreekuur; in 2017 waren dit er 289. Zij hadden 320 

hulpvragen (2017: 392). Het lagere bezoekersaantal heeft te maken met een tijdelijke sluiting van de 

Sociale Kruidenier in verband met een verbouwing. En door het feit dat de Straatjuristen niet meer 

gehuisvest zijn aan de Nieuwe Herengracht.  

 

Opvallend is dat, in tegenstelling tot 2017, minder mensen met complexe meervoudige problematiek 

het financieel spreekuur hebben bezocht. Een duidelijke verklaring hebben we niet, maar wellicht 

heeft dit te maken met de verhuizing van de straatjuristen. In 2017 ging het om bijna 50% van de 

bezoekers. In 2018 had tweederde van de bezoekers een enkelvoudige vraag. Deze verandering zien 

we terug in het aantal bezoekers die reeds ondersteuning van een professionele organisatie 

ontvangen, 35% in 2018 (2017: 42%). Ongeveer de helft van de bezoekers komt gedurende het jaar 

meerdere keren naar Grip op geld, dat beeld is ten opzichte van 2017 niet veranderd. Onder hen zijn 

veel mensen die kampen met psychiatrische problemen. Zij ervaren vaak drempels om bij de 
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hulpverlening aan te kloppen. Zij bezoeken Grip op je geld echter trouw en dat wordt door de 

medewerkers als een groot compliment ervaren. 

 

5.2.3 Scharlaken Koord 
Het Scharlaken Koord (voorheen De Rode Draad) biedt professionele hulp aan mensen die werkzaam 

zijn in de prostitutie. Veel van de cliënten die zich bij hen melden hebben financiële problemen. Omdat 

prostitutie een grote concentratie kent in stadsdeel Centrum heeft CentraM de samenwerking gezocht 

en gevonden met het Scharlaken Koord.  

Aanmeldingen komen binnen via het maatschappelijk werk van het Scharlaken Koord. Een 

schuldhulpverlener van CentraM biedt informatie en advies aan mensen die in de prostitutie werken 

en schulden hebben. Vaak willen prostitués stoppen met het werk, maar de financiële problemen, 

schulden en levensstijl houden hen tegen. Gesprekken worden meestal gevoerd bij het Scharlaken 

koord, in aanwezigheid van het maatschappelijk werk. Sociaal juridische dienstverlening is een 

belangrijk onderdeel van onze werkzaamheden, zoals het doen van aangiftes of het treffen van 

persoonlijke betalingsregelingen.  

 

5.2.4 Wegwijs in schuldhulp 
In 2018 zijn er door de WIS-trainer van CentraM, vier (tweedaagse) basistrainingen verzorgd. 

Deelnemers van deze trainingen waren hulpverleners uit alle stadsdelen. Ook is er een basistraining 

voor stagiaires aangeboden. De deelnemers zijn overwegend positief over de training. Met name het 

bespreken van casussen wordt gewaardeerd. De trainer vraagt altijd naar knelpunten die deelnemers 

tegenkomen. Belangrijke belemmeringen voor het oplossen van schulden zijn vooral juridische 

knelpunten, zoals schulden bij de overheid (CJIB, belastingen, terugvordering uitkering). En de strakke 

procedures, zoals doorbetalen van vaste lasten.  

 

5.2.5 Voedselbank  
CentraM is aanwezig bij de twee afgiftepunten van de Voedselbank, in stadsdeel Centrum. De helft 

van deze inzet wordt gesubsidieerd door het stadsdeel en de andere helft door Stichting Zorg en 

Bijstand. Gebruikers van de Voedselbank kunnen sociaal werkers aanspreken, en benaderen sociaal 

werkers actief bezoekers van de Voedselbank. 

Tot nu toe spelen sociaal werkers geen rol in de intake voor toegang tot de Voedselbank. Er was geen 

integraal plan gericht op het bereiken van een stabiele situatie waarbij er geen beroep meer zou 

hoeven te worden gedaan op voedselhulp. Aangespoord door de realiteit dat weinig mensen uitvloeien 

binnen de afgesproken termijn, hebben Voedselbank, stadsdeel en CentraM afgesproken om in 2019 

te starten met een andere werkwijze. CentraM zal de intake verzorgen voor het uitgiftepunt 

Marnixstraat. Bij de intake is niet alleen het inkomen leidend maar wordt een integraal plan gemaakt 

gericht op verbeteringen in verschillende levensgebieden. Op deze manier kan de gemiddelde duur 

van het gebruik van voedselhulp worden verminderd.  
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Elke morgen Brinta 
Een vrouw doet beroep op CentraM, voor hulp bij financiële problemen. Ze is mantelzorger voor haar man, die 
aan het dementeren is. Zij is hierdoor niet in staat om wat bij te verdienen. Het inkomen is erg teruggevallen. Zij 
vertelt dat ze ’s ochtends Brinta eet om toch wat voedingsstoffen binnen te krijgen en brood. Warm eten koken 
lukt niet meer omdat dit te duur is. Gelukkig schiet af en toe haar dochter wel eens bij, maar zij heeft ook een 
laag inkomen. Naast het bieden van hulp bij haar financiële problemen wordt met haar de mogelijkheid van 
voedselhulp besproken. Zij moest hiervoor een grote drempel over, maar stemde er toch mee in een aanvraag 
te doen. Er is direct een noodpakket aangevraagd bij de Voedselbank. De vrouw was hier erg blij mee, eindelijk 
kan zij weer koken. Na de intake krijgt zij nu wekelijks een voedselpakket.  

 

Voedselbankactie 

CentraM organiseert elk jaar in december een actie om houdbaar voedsel in te zamelen voor de 

Voedselbank. Hiervoor wordt onder andere de samenwerking gezocht met supermarkten in de buurt 

van een Huis van de Buurt. De actie was een groot succes: 101 kratten gevuld met houdbare producten, 

57 euro en heel veel speelgoed. De opbrengst overtrof onze verwachting. Het Claverhuis leek wel de 

opslagplaats van de kerstman. 

 

 
 

Het nieuwe speelgoed is naar stichting Jarige Job gegaan. Deze stichting verzorgt verjaardag pakketten 

voor kinderen uit gezinnen die in armoede leven. Dit pakket bestaat uit een cadeautje, de 

benodigdheden om te kunnen trakteren op school, versiering voor thuis zodat een kind zich echt jarig 

voelt en alle benodigdheden om zelf een taart te bakken voor de jarige. 

 

CentraM-medewerkers waren in de actie week aanwezig in de supermarkten. Dit leidde tot bijzondere 

gesprekken. Een oud-Voedselbank vrijwilliger die spontaan de inhoud van een vol winkelwagentje 

doneerde, cliënten die spontaan mee ging doen en winkeliers en bekenden op zo’n enthousiaste 



 

Jaarverslag 2018 CentraM, 19 maart 2019    34 

manier aansprak dat ze niet anders konden dan producten doneren. En (ex)cliënten die door middel 

van donatie hun tevredenheid over de hulpverlening lieten zien.  

 

5.3 Projecten Werk, Participatie en Inkomen 

 

5.3.1 Eerder Schulden Saneren 
In de zomer is het project ‘Eerder schulden saneren’ afgerond. Deelnemers aan dit project waren, naast 

CentraM, MaDiZO, SEZO en de jongerenschuldhulpverlening van Puur Zuid. 

Iedere cliënt die zich in de pilotperiode aanmeldde voor schuldhulp kreeg schuldhulp vanuit het 

project.  

De deelnemende cliënten werden thuis bezocht door een schuldhulpverlener en een sociaal werker. 

In het gesprek werd onder andere de inkomenscheck uitgevoerd. De cliënten kregen een maatje die 

hen ondersteunde bij het verzamelen en openen van de post. Alle inzet in de pilot was gericht op het 

sneller in beeld brengen van schulden zodat er binnen twee weken een aanvraag bij de Gemeentelijke 

Kredietbank kon worden ingediend. 

De cliënten die deelnemen aan de pilot tekenen een ‘contract’ waarin zij verklaarden zich in te zetten 

voor de trajecten, ook na de sanering.  

 

Er deden 34 cliënten (waarvan 11 van CentraM) mee aan de pilot. De deelnemende cliënten gaven in 

interviews aan dat zij zeer tevreden waren over de werkwijze. Ze hebben voortdurend gevoeld dat er 

oprechte belangstelling was van de hulpverleners. Hierdoor kregen zij vertrouwen in het oplossen van 

hun problemen. Daarnaast was de goede samenwerking met de Gemeentelijke Kredietbank een 

belangrijk onderdeel van het succes.  

 

5.3.2 Doorbraakfonds 
Een medewerker van CentraM neemt deel aan het expertpanel Doorbraakfonds. Dit panel beoordeelt 

aanvragen voor middelen om een doorbraak te forceren. Voor iedere aanvraag wordt vanuit het panel 

een regisseur aangewezen. Deze regisseur zorgt voor de terugkoppeling van de gehonoreerde 

aanvragen. Giften uit het fonds worden besteed aan projecten of onderwerpen waar een doorbraak 

moet worden bereikt en financiële knelpunten oplossingen in de weg staan. Het panel bestaat uit 

meerdere expertises die kunnen beoordelen of er sprake is van dergelijke knelpunten, of een gift 

noodzakelijk is en/of een doorbraak niet op en andere manier kan worden opgelost. De bijdrage van 

de medewerker van CentraM is zijn kennis en ervaring op sociaaljuridisch en schuldhulp gebied. Hij is 

tevens bereikbaar voor informatie en advies (consultatie). Aanvragen worden ingediend door 

schuldhulpverleners en andere hulpverleners zoals Samen Doen, HVO, Leger des Heils enz. Veelal zijn 

het aanvragen waar ontruiming niet met een moratorium is tegen te houden (bijvoorbeeld bij boetes). 

 

5.3.3 Schuldhulp op de werkvloer 
CentraM participeert, samen met Civic, in het project ‘schulden op de werkvloer’. Dit project richt zich 

op werknemers van de gemeente Amsterdam met schulden. De manager of bedrijfsmaatschappelijk 

werker meldt de medewerker aan. Vaak komt de schuldensituatie aan het licht omdat er loonbeslag 

wordt gelegd. Doordat de aanmelding door de werkgever wordt gedaan is de neiging tot afhaken nihil. 

Vaak kan er door middel van een lening vanuit het spaarfonds (FBNA) van de gemeente Amsterdam 

een schuld betaald worden of een regeling worden getroffen waardoor saneren niet nodig is. Soms 
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springt de werkgever bij wanneer er een aanvraag bewindvoering gedaan moet worden. De 

samenwerking met de gemeente verloopt goed. Het gaat hier om relatief weinig aanmeldingen. 

 

5.3.4 SHV op locatie 
Sinds een aantal jaren is er een schuldhulpverlener werkzaam op de locatie van WPI. Er worden 

budgetadviesgesprekken met de (dedicated) cliëntmanager van WPI en uitkeringsgerechtigden 

gevoerd. De doelgroep voor deze gesprekken breidt uit. In eerste instantie waren het alleen cliënten 

uit trede 1 of trede 2, mensen die ver afstaan van de arbeidsmarkt. In 2018 is er gestart met iedereen 

die een betalingsachterstand heeft bij de zorgverzekering, Waternet en/of Nuon. Cliënten worden via 

verschillende wegen aangemeld: via de beslaglijst (op de uitkering ligt beslag), via de reguliere 

cliëntmanager (cliënt heeft aangegeven problemen te hebben met de financiën), via cliëntmanager 

intake, RIS-meldingen en via de cliëntmanager van speciale doelgroepen. Inmiddels is de beslaglijst 

‘opgedroogd’. Dit laat zien dat de gesprekken een positief effect hebben. 

Door het voeren van budgetadviesgesprekken is eerder duidelijk of cliënten zich in een problematische 

schuldensituatie bevinden en kan de schuldhulp (en waar nodig inkomensreparatie) starten. Het 

bereiken van cliënten is niet eenvoudig. Onder andere omdat de uitnodiging vrijblijvend is, het 

percentage ‘no show’ groot. Dit is verbeterd sinds de cliënt behalve per post ook telefonisch en per 

email wordt benaderd. 

Cliënten waarmee contact is gelegd reageren vaak positief, zij ervaren eindelijk hulp voor de 

problemen die zij al langere tijd hebben. De lijnen tussen Clientmanagers en CentraM zijn kort, dit 

komt de hulpverlening ten goede. 

 

5.3.5 Geregelde Betaling en Weet wat je Besteedt 
Een uitvloeisel van schuldhulp op locatie is het project Geregelde Betaling. Hierin worden cliënten die 

een WPI-uitkering ontvangen, en twee maanden huurachterstand hebben, benaderd. De 

schuldhulpverlener spreekt, samen met de cliëntmanager, met deze cliënten. Het doel is om te 

achterhalen wat er speelt bij de cliënt, regelingen te treffen voor het inlopen van de huurachterstand 

en het voorkomen dat de financiële problemen verergeren. 

Het komt voor dat cliënten meerdere schulden blijken te hebben. Hiervoor is de pilot “Weet wat je 

Besteedt” ontwikkeld. Wanneer het gaat om kleinere schulden, kan de schuldhulpverlener durende 9 

maanden begeleiding en ondersteuning bieden. Er wordt een plan van aanpak en een budgetplan 

gemaakt. De meeste cliënten die gedurende deze pilot geholpen zijn, ervaren nu inzicht in hun 

financiën en hebben voor zichzelf meer bestedingsruimte gecreëerd. Begin 2019 wordt de pilot 

geëvalueerd. 

 

5.3.6 Stadsbank van Lening 
Vanaf oktober verzorgt CentraM wekelijks een financieel spreekuur op de locatie van de Stadsbank 

van Lening in stadsdeel Centrum. De Stadsbank heeft ongeveer 35.000 cliënten die een onderpand 

belenen, in ruil daarvoor krijgen zij geld. Onder hen zijn mensen die al eens een beroep gedaan op 

hulpverlening, maar dat geldt zeker niet voor iedereen. Veel van de mensen die een onderpand 

belenen behoren tot een (financieel) kwetsbare doelgroep; de Stadsbank is daarom een vindplaats 

voor mensen met financiële problemen. 

In het vierde kwartaal hebben negen cliënten gebruik gemaakt van dit spreekuur. Alle cliënten hebben 

informatie en advies gekregen, vooral op het gebied van inkomensvoorzieningen en belastingzaken. 

Twee cliënten hebben vervolg hulpverlening aangeboden gekregen binnen CentraM en twee cliënten 
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zijn warm doorverwezen naar de MaDi in het stadsdeel waar de cliënt woont (de Stadbank van Lening 

werkt niet postcode gebonden).  

 

5.4 Projecten Inclusief Centrum/Alliantie Wijkzorg Centrum 
 

5.4.1 Toegankelijkheid  
Een van de speerpunten van de Alliantie Wijkzorg Centrum is het zorgen van goede toegang tot 

(informatie over) aanbod. De Huizen van Buurt zijn de plekken in het Centrum waar iedereen terecht 

kan die extra ondersteuning nodig heeft en de weg kan vinden in het grote zorg- en 

ondersteuningsaanbod in Amsterdam. Het eerste Huis van de Buurt nieuwe stijl is het Claverhuis. Dit 

Huis van de Buurt is een plek is waar mensen geholpen en ondersteund kunnen worden om de weg te 

vinden in hun zoektocht naar passend zorg- en ondersteuningsaanbod. Om dit optimaal mogelijk te 

maken ontwikkelen de medewerkers van het Claverhuis aan hun eigen ‘toegangsrol ’door breder te 

kijken en nieuwe verbindingen aan te gaan. Er is een plan van aanpak gemaakt om de sociale 

toegankelijkheid van het Claverhuis te verbeteren en de eigen toegangsrol te verdiepen. Dit plan is 

uitgevoerd. Ook partijen uit de wijk, die niet in het Claverhuis werken, zijn betrokken. De professionals, 

vrijwilligers en bewoners moeten weten dat ze in het Huis van de Buurt terecht kunnen. Het aanbod 

wordt aangepast bij de vraag vanuit de wijk. Er is een kernteam gevormd die de vernieuwing aanjaagt. 

De verantwoordelijkheid ligt bij alle organisaties die in/vanuit het Claverhuis werken. Het kernteam 

van uitvoerders bewaakt de afspraken in de locatie.  

 

In september zijn we gestart met een vergelijkbaar traject in de Boomspijker. Het was de bedoeling 

dat de werkwijze van het Claverhuis snel zou worden uitgebreid naar de Witte Boei. Het proces om uit 

te vinden op welke manier de toegang verbeterd kon worden was in het Claverhuis intensief. En heeft 

intensieve samenwerking en opbouw van het netwerk opgeleverd. De verwachting was dat we aan de 

hand van de ervaringen van het Claverhuis een model konden ontwikkelen dat makkelijk is te 

gebruiken voor de andere Huizen van de Buurt. De ervaring is echter dat dit slechts gedeeltelijk opgaat, 

want door het gezamenlijk zoekproces wordt de samenwerking al versterkt. In de Boomsspijker wordt 

hard aan het netwerk gebouwd. De Witte Boei volgt in de eerste helft van 2019. 

 

5.4.2 Pilot zelfredzame daklozen 
In het Centrum wordt actief meegewerkt aan de pilot van de rve Onderwijs Jeugd en Zorg, rond 

zelfredzame daklozen. Dit zijn mensen die geen OGGZ-indicatie krijgen omdat zij (nog) te goed 

zelfstandig kunnen functioneren. Er is een groot risico dat deze mensen verder afglijden en in diepere 

problemen komen. Geen vast woonadres maakt het leven ingewikkeld en uitdagend. In het Claverhuis 

waren de sociaal werkers reeds bekend met deze groep. De daklozen kwamen vaak met vragen over 

huisvesting, inkomen en psychosociale problemen. Voor de werkers in het Claverhuis is het uitdagend 

om deze mensen goed te ondersteunen, zeker omdat het vinden van een beschikbare woonruimte in 

Amsterdam zo goed als onmogelijk is. Er wordt binnen deze pilot gebruik gemaakt van de goede 

samenwerking die er binnen het Claverhuis is. Hierdoor is het relatief makkelijk om een integrale 

aanpak rond iemand op te zetten. De pilot is een samenwerking tussen de GGD, WPI, stadsdeel 

Centrum, Roads/Arkin, de Regenboog Groep, CentraM en DOCK. De stuurgroep van de pilot bestaat 

uit management van Regenboog groep, DOCK en CentraM. De stuurgroep houdt de grote lijn in de 

gaten en trekt processen vlot die op uitvoeringsniveau soms lastig zijn. Wij werken samen om ervoor 

te zorgen dat mensen niet tussen wal en schip vallen en de beste ondersteuning krijgen die zij nodig 
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hebben. Het gaat om een doelgroep die veel hulp nodig heeft en waarbij de problematiek complex is. 

Er zijn ruim 40 mensen warm overgedragen van de Jan van Galenstraat naar het Claverhuis. Daarnaast 

komen steeds meer mensen in een vergelijkbare positie direct naar het Claverhuis. De warme 

overdracht van het loket op de Jan van Galenstraat heeft er toe geleid dat vrijwel iedereen 

daadwerkelijk op de afspraak in het Claverhuis is aangekomen, de uitval is gering.  

 

5.4.3 Aanpak dementie 
In de eerste gesprekken die de Alliantie Wijkzorg Centrum met formele en informele hulpverleners in 

de wijk heeft gevoerd is hen gevraagd waar zij zich zorgen over maken.  

Zij geven aan: 

 Zich zorgen te maken over de groeiende groep mensen met dementie. Wijkverpleging, hulp bij 

huishouden, ambulant begeleiders enzovoort zien dat mensen onder steeds zwaarder wordende 

omstandigheden thuis wonen. Zoals een wijkverpleegkundige zei: “Als ik wegga, sla ik een kruisje 

en hoop ik dat mevrouw er over twee dagen nog zit en er geen ongelukken zijn gebeurd”.  

 Markant en CentraM noemden signalen over mantelzorgers die de zorg voor hun naasten 

nauwelijks nog aankunnen. Mantelzorgers die bovendien moeilijk te bereiken zijn. Stadsdorpen en 

buurtwerkers vertelden over de zorgen die in de buurt leefden over buurtgenoten met een gering 

netwerk en dat zij eigenlijk niet goed wisten wat ze moesten doen om iemand te helpen.  

 Vrijwilligersorganisaties geven aan dat ze eigenlijk niet in staat zijn om passende ondersteuning te 

bieden voor mensen met dementie. Ze vinden de groep te lastig en te ingewikkeld om goed te 

ondersteunen.  

 

Mensen met dementie en hun naasten verdienen het om zo lang mogelijk op een prettige manier 

zelfstandig te blijven wonen. Hiervoor is het essentieel dat alle betrokkenen op zo’n manier 

samenwerken dat dit mogelijk is. In het Centrum streven we naar een goede integrale samenwerking 

die bijdraagt aan het zo lang mogelijk plezierig zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen blijven 

meedoen van bewoners in de wijk. 

Het proces van nauwere samenwerking, en het samen opzetten van een goed plan van aanpak voor 

deze groep, wordt aangejaagd door een stuurgroep bestaande uit het stadsdeel Centrum, Cordaan, 

CentraM en DOCK.  

In het Centrum zijn we aangesloten bij de proeftuin die de Tao of Care uitvoert in stadsdeel Zuid. Zij 

onderzoeken in Centrum Oost hoe dementie in het Centrum ervaren wordt. Met behulp van extra 

middelen van Cordaan zijn er ‘gidsen’ aangesteld die dementerenden gedurende een periode van 

maximaal vier jaar blijven volgen. Een van de ‘gidsen’ is een medewerker van CentraM. 

  

De grip verliezen 
Een casemanager neemt in juli contact op met CentraM over een 78-jarige alleenstaande, vergeetachtige, 
vrouw. Zij heeft altijd als zelfstandige gewerkt, maar heeft nu geen overzicht meer over haar administratie. Een 
sociaal werker gaat samen met de casemanager op huisbezoek. De post wordt doorgenomen. Er liggen onder 
andere oproepen van de Belastingdienst om aangifte te doen. De vrouw vertelt dat een vriend vorig jaar de 
aangifte voor haar heeft gedaan. Zij geeft toestemming om contact met hem te zoeken. Hij ontkent dit echter 
en zegt niet over de juiste kennis te beschikken. De sociaal werker ondersteunt de vrouw daarom bij het 
aanvragen van een DigiD en maakt met haar een budgetoverzicht en kijkt met haar hoe haar bankzaken 
geregeld zijn. De telefoonrekening blijkt erg hoog. Er wordt een abonnement aangevraagd waarbij zij een veel 
lager bedrag betaalt. Zij blijkt bovendien geen zorgtoeslag te krijgen en dubbel verzekerd te zijn voor de 
inboedel. Vervolgens wordt de aangifte inkomstenbelasting gedaan en vraag de sociaal werker met 
terugwerkende kracht zorgtoeslag aan. 
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In overleg met de vrouw en haar zus in Frankrijk, die gemachtigde is voor de rekening, wordt afgesproken dat 
er een leefgeldrekening wordt aangevraagd. Ook wordt er geregeld dat er maandelijks een vast bedrag 
overgeboekt wordt naar haar spaarrekening. De financiën zijn nu overzichtelijk en voorlopig veiliggesteld.  
Tijdens eens van de huisbezoeken vraagt de vrouw aan de sociaal werker of hij denk of ze dementeert. Hij legt 
haar uit wat het verschil is tussen vergeetachtigheid en dementie. Dat er bij dementie op meerdere vlakken 
dingen moeilijker worden, dingen die ze het verleden zelf kon doen of oplossen. Dat is vervelend, maar door 
hulp te accepteren van anderen kan ze nog prima zelfstandig blijven wonen. “Had ik maar een man zoals jij”, 
verzucht ze. 

 
Het doel van onze inzet is dat de hele omgeving dementievriendelijk wordt. Dit betekent dat iedereen 

in de buurt dementie moet kunnen herkennen en ook weet hoe daar mee om te gaan. Hiervoor 

worden regelmatig trainingen dementievriendelijk aangeboden, een breed palet aan mensen is al 

getraind (informeel en formeel).  

 

In het najaar zijn twee inspiratiebijeenkomsten georganiseerd voor formele en informele partners in 

de wijk. Tijdens de laatste bijeenkomst werd duidelijk dat er twee onderdelen, van het aanbod aan 

dementerenden en hun netwerk, nader moeten worden uitgewerkt. Namelijk informatie en advies en 

het aanbod. Er zijn twee werkgroepen gevormd om dit verder uit te werken. In februari 2019 worden 

de uitkomsten aan elkaar voorgelegd. CentraM en Cordaan trekken samen de eerste werkgroep. Het 

stadsdeel de tweede.  De werkgroep Informatie & Advies heeft geconstateerd dat er op papier veel is 

geregeld. Het probleem ligt vooral in het niet vindbaar zijn van informatie. Besloten is om het Huis van 

de Buurt (ook) de centrale plek te laten zijn voor vragen over dementie, voor dementerenden en hun 

netwerk. Nader zal worden uitgewerkt op welke manier Het huis van de Buurt dit zal oppakken.  

 

5.4.4 Informele Zorg/vrijwilligersinzet 
In het Centrum is door CentraM de afgelopen jaren een jaarlijks informeel zorgontbijt georganiseerd. 

Door de aanwezige informele organisaties, zoals de stadsdorpen en de Vrijwilligerscentrale is hier wens 

uitgesproken de samenwerking verder te willen verdiepen en verstevigen. Een kleine kerngroep van 

informele partners heeft daarna een aantal bijeenkomsten voorbereid om te onderzoeken hoe de 

onderlinge samenwerking kan worden verbeterd en hoe we meer met één stem kunnen spreken.  

 

Een van de belangrijke conclusies is, is dat er een tekort is aan vrijwilligers. Dat maakt samenwerking 

noodzakelijk. Het langer thuis wonen van kwetsbare bewoners zorgt ervoor dat de ondersteuning, 

waarvoor vrijwilligers worden ingezet, steeds zwaarder wordt. Dit leidt er toe dat vrijwilligers steeds 

meer dingen moeten doen die op de grens zijn van wat een vrijwilliger nog kan (wat is mogelijk en 

wenselijk). Het tekort aan vrijwilligers vergroot bovendien het risico op concurrentie.  

 

Het tekort veroorzaakt ook andere situaties. In geval van crisis/urgente omstandigheden, waarbij er 

snel iemand beschikbaar moet zijn, worden er soms bij vijf verschillende informele partijen 

tegelijkertijd een vrijwilligersoproep gedaan. De wens is begrijpelijk, maar zo wordt er veel onnodig 

werk verzet.  

 

Door betere onderlinge samenwerking kunnen informele partijen in het Centrum ervoor zorgen dat de 

toegang tot hun aanbod beter wordt. Mede geïnspireerd door vergelijkbare initiatieven in Zuidoost en 

Oost werken de informele partijen in Centrum aan een Platform.  
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Dit platform moet het mogelijk maken om: 

 samen meer op te trekken;  

 beleid op elkaar af te stemmen;  

 te zorgen voor beter en laagdrempeliger toegang tot informele zorg (en toegang tot welzijn en 

informele zorg). Hierover wordt overleg gevoerd met het stadsdeel.  

Er is gezamenlijk een plan van aanpak geschreven.  

 

5.5 Projecten Stadsdeel 
 

5.5.1 Mantelzorgconsulent 
Mantelzorgers zoeken niet altijd zelf tijdig hulp. Daarom is in het afgelopen jaar ingezet op het 

opsporen, (h)erkennen en ondersteunen van mantelzorgers. Mede door de functie 

mantelzorgconsulent hebben wij meer mantelzorgers in beeld gekregen. Door na te denken over waar 

mantelzorgers zich overdag (kunnen) begeven en wie zij tegen (kunnen) komen. Ook hebben wij 

onderzocht welke communicatiemiddelen de meeste mantelzorgers gebruiken.  

Na de onderzoeksperiode zijn mantelzorgers via verschillende kanalen, zoals wijkkranten, websites en 

flyers, gewezen op mogelijkheden van hulp- en ondersteuning. Daarnaast is er veel aandacht besteed 

aan voorlichting. Er is bijvoorbeeld een theatervoorstelling georganiseerd voor mantelzorgers. In het 

kader van vroegsignalering is er bovendien voorlichting gegeven aan diverse organisaties die een 

vindplaats (kunnen) zijn.  

 

In 2018 is vanuit CentraM aan nieuwe 94 mantelzorgers ondersteuning geboden, gericht op het 

mantelzorgen. Daarnaast is aan bijna dertig mantelzorgers informatie en advies gegeven tijdens 

ontmoetingen van bezoekers in de Huizen van de Buurt. Ook zijn er via andere bijeenkomsten 

mantelzorgers bereikt. Deze zijn niet opgenomen in de registratie.  

 

Uit de contacten die zijn gelegd met instellingen blijkt dat zij onvoldoende op de hoogte zijn van het 

feit dat individuele mantelzorgondersteuning is belegd bij de instellingen voor Maatschappelijke 

Dienstverlening, waaronder CentraM.  
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Bijlage 1: Organisatie  
 
Personeel 

Totaal aantal fte per 1 januari 2018: 40,51 fte waarvan vrouw 32.82 en man 7.70. 

Totaal aantal fte per 31 december 2018: 39.51 fte waarvan vrouw 32.26 en man 7.25. 

 

Ziekteverzuim 

Het ziekteverzuim over 2018 was 4.47%, waarvan:  

Langdurig verzuim: 2.12 % 

Middellang verzuim: 1.03 % 

Kort verzuim:  1.31 % 

 

Raad van Toezicht  

In september 2018 is een nieuw lid verwelkomd, voorgedragen door de Ondernemingsraad, mevrouw 

Gerie Schaafsma. Zij zal tevens plaatsnemen in de commissie HRM & Kwaliteit. 

 

Op 31 december 2018 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 

Mevrouw Gerie Schaafsma   aspirant lid 

 

De Raad van Toezicht is vijf 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 2018 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 2018 bestond de Commissie HRM en Kwaliteit uit een voorzitter en een lid: 

De heer Krishna Taneja    voorzitter  

Mevrouw Gerie Schaafsma  lid 

 

De commissie is drie keer bijeen geweest met de bestuurder.  

 
Cliëntenraad 

In 2018 is afscheid genomen van de leden Selima Krijger en Mohamed Tabarani. In 2018 zijn er vier 

nieuwe leden toegetreden: mevrouw Sheree Blom, Rosanne Schut, Ferdaus Luigui, Yee Ling Tang. 
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De samenstelling van de Cliëntenraad per 31 december 2018 was: 

De heer Eduard Nicolaas Ponder  voorzitter 

Mevrouw Joanne Chan    lid 

De heer Mattheus Hemelrijk   lid 

Mevrouw Sheree Blom    lid 

Mevrouw Rosanne Schut   lid 

Mevrouw Ferdaus Luigui   lid 

Mevrouw Yee Ling Tang   lid 

 

De Cliëntenraad is twee keer met de bestuurder bijeen geweest. 

 

Ondernemingsraad 

In 2018 heeft de Ondernemingsraad afscheid genomen van de leden Benedict Geven en Neriman 

Gok. Drie leden zijn tijdelijk ter ondersteuning toegetreden, Jelle Broerse, Zlata Chabo, Janice Lucas.  

Begin 2019 zijn er verkiezingen voor een nieuwe Ondernemingsraad. 

 

De samenstelling van de Ondernemingsraad per 31 december 2018 was: 

Anouk Ruige    voorzitter 

Senem Tas    lid 

Zlata Chabo    lid 

Janice Lucas    lid 

Jelle Broerse    lid 

 

De Ondernemingsraad is vijf keer met de bestuurder bijeen geweest.   
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Bijlage 2: Cijfers 
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Geen inkomen 2 5 3 2 4 9 24 6 29 4 88 

Inkomen uit AOW / ANW 4 12 28 12 12 59 142 60 57 17 403 

Inkomen uit arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA) 1 4 4 0 3 17 37 13 35 3 117 

Inkomen uit loondienst 9 17 8 4 9 37 80 26 80 26 296 

Inkomen uit sociale voorziening (WWB / IOAZ / IOAW / Wajong) 9 17 19 4 7 62 156 45 146 52 517 

Inkomen uit werkeloosheidsuitkering (WW) 2 2 7 1 0 11 9 4 21 5 62 

Inkomen uit zelfstandig beroep of eigen bedrijf 9 2 4 4 0 13 16 10 15 3 76 

Onbekend 92 115 102 54 64 116 315 152 231 135 1376 

Overig inkomen 1 3 4 1 2 7 30 16 8 6 78 

Totaal 129 177 179 82 101 331 809 332 622 251 3013 
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Geen inkomen 2% 3% 2% 2% 4% 3% 3% 2% 5% 2% 3% 

Inkomen uit AOW / ANW 3% 7% 16% 15% 12% 18% 18% 18% 9% 7% 13% 

Inkomen uit arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA) 1% 2% 2% 0% 3% 5% 5% 4% 6% 1% 4% 

Inkomen uit loondienst 7% 10% 4% 5% 9% 11% 10% 8% 13% 10% 10% 

Inkomen uit sociale voorziening (WWB / IOAZ / IOAW / 
Wajong) 

7% 10% 11% 5% 7% 19% 19% 14% 23% 21% 17% 

Inkomen uit werkeloosheidsuitkering (WW) 2% 1% 4% 1% 0% 3% 1% 1% 3% 2% 2% 

Inkomen uit zelfstandig beroep of eigen bedrijf 7% 1% 2% 5% 0% 4% 2% 3% 2% 1% 3% 

Onbekend 71% 65% 57% 66% 63% 35% 39% 46% 37% 54% 46% 

Overig inkomen 1% 2% 2% 1% 2% 2% 4% 5% 1% 2% 3% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Hoogte inkomen per buurtcombinatie 
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110% minimum inkomen tot zorgverzekeringswetgrens 22 10 19 14 11 36 88 29 61 15 303 

Geen inkomen 18 20 8 0 14 17 49 18 41 17 194 

Hoger inkomen 13 10 8 18 25 25 58 27 37 22 229 

Inkomen tot 110% van het minimum inkomen 18 23 46 18 11 62 161 72 91 29 538 

Inkomen tot bijstandsniveau 58 114 98 32 40 191 452 185 391 168 1750 

Totaal 129 177 179 82 101 331 809 332 622 251 3013 

% van totaal 4% 6% 6% 3% 3% 11% 27% 11% 21% 8% 100% 

 

 

Hoogte inkomen % per 
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110% minimum inkomen tot 

zorgverzekeringswetgrens 
17,2% 5,7% 10,6% 16,7% 10,7% 10,9% 10,9% 8,8% 9,9% 5,8% 10,0% 

Geen inkomen 13,8% 11,3% 4,5% 0,0% 14,3% 5,1% 6,0% 5,4% 6,6% 6,8% 6,4% 

Hoger inkomen 10,3% 5,7% 4,5% 22,2% 25,0% 7,4% 7,2% 8,2% 6,0% 8,7% 7,6% 

Inkomen tot 110% van het minimum 

inkomen 

13,8% 13,2% 25,8% 22,2% 10,7% 18,9% 20,0% 21,8
% 

14,7
% 

11,7% 17,8% 

Inkomen tot bijstandsniveau 44,8% 64,2% 54,5% 38,9% 39,3% 57,7% 55,9% 55,8
% 

62,9
% 

67,0% 58,1% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100

% 

100% 100% 100% 
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Samenlevingsverband % per 

buurtcombinatie 
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(Echt)paar met kinderen 2,9% 6,3% 4,1% 3,1% 13,5
% 

8,1% 6,0% 5,3% 14,2
% 

5,3% 8,1% 

(Echt)paar zonder kinderen 11,4
% 

9,5% 12,3
% 

18,8
% 

10,8
% 

8,1% 12,0
% 

10,2
% 

10,4
% 

7,1% 10,6
% 

Alleenstaand 60,0
% 

47,6
% 

46,6
% 

37,5
% 

45,9
% 

38,4
% 

50,5
% 

37,4
% 

43,8
% 

66,4
% 

46,5
% 

Alleenstaande met kind(eren) 8,6% 17,5
% 

5,5% 15,6
% 

5,4% 19,0
% 

8,6% 12,8
% 

14,5
% 

7,1% 12,0
% 

Alleenstaande oudere 65+ 8,6% 14,3
% 

28,8
% 

25,0
% 

18,9
% 

23,7
% 

20,0
% 

33,2
% 

13,0
% 

11,5
% 

19,7
% 

Alleenstaande, inwonend bij ouders 0,0% 0,0% 1,4% 0,0% 2,7% 0,9% 0,6% 0,0% 1,3% 0,0% 0,7% 

Elders verzorgd 5,7% 0,0% 0,0% 0,0% 2,7% 0,5% 0,4% 0,0% 0,3% 0,0% 0,4% 

Overige leefsituaties 2,9% 4,8% 1,4% 0,0% 0,0% 1,4% 2,0% 1,1% 2,6% 2,7% 2,0% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Leeftijd nieuwe unieke cliënten Centrum 

Leeftijdscategorieën Aantal 2018 % 2013 % 2014 % 2015 %2016 % 2017 % 2018 

tot 26 jaar 160 4% 4%  3% 5%                   4% 5% 

26-29 172 4% 4%  4% 5% 6% 6% 

30-39 549 13% 13%  12% 13% 16% 18% 

40-49 504 17% 18%  17% 16% 18% 17% 

50-59 514 16% 16%  18% 18% 16% 17% 

60-64 207 8% 8%  8% 8% 7% 7% 

65-69 194 7% 8%  8% 7% 6% 6% 

70-74 146 7% 7%  6% 6% 5% 5% 

75-79 144 7% 6%  6% 6% 5% 5% 

80-84 135 7% 6%  8% 6% 7% 4% 

85 + 137 10% 9%  10% 9% 9% 5% 

Onbekend 151 2% 1%  0% 1% 0% 5% 

Totaal 3013 100% 100%  100% 100% 100% 100% 
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Verwezen door Aantal % 

Ziektekostenverzekeraar 708 39% 

Overige organisaties 226 12% 

Woningbouwverenigingen 166 9% 

Deurwaarder / incassobureau 157 9% 

WPI 153 8% 

Huisarts 65 4% 

CIZ 43 2% 

Bewindvoeringsorganisatie 34 2% 

Overige instanties wonen 23 1% 

Schuldhulpverlening 21 1% 

Verzekeringsinstantie 18 1% 

Consumentenorganisatie 18 1% 

Thuiszorg 14 1% 

GGD 13 1% 

Nutsbedrijven 13 1% 

GGZ 11 1% 

HVO-Querido 10 1% 

Instanties voor informatie  6 0% 

Maatschappelijke opvang 5 0% 

Vrijwilligersorganisaties 5 0% 

WMO-loket 7 0% 

Samen Doen 2 0% 

Overige organisaties 96 5% 

Totaal 1814 100% 

 
 

Geslacht nieuwe unieke cliënten 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Man 46% 48% 50.5% 57.3% 49.1% 46% 39% 

Vrouw 51% 49% 47.5% 42.6% 44.7% 42% 36% 

Onbekend 3% 3% 2.0% 0.1% 6.1% 12% 25% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Samenlevingsvorm Aantal 2018 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 

Eenouderhuishouden 361 11% 11% 11% 11% 11% 12% 

Eenpersoonshuishouden (alleenstaande) 1402 66% 65% 65% 64% 64% 47% 

Overige meerpersoonshuishouden 61 5% 6% 7% 7% 6% 2% 

Samenwonend paar met kind(eren) 243 7% 6% 6% 8% 8% 8% 

Samenwonend paar zonder kind(eren) 318 9% 10% 10% 9% 10% 11% 

Wonend in instelling 0 2% 2% 1% 1% 1% 0% 

Alleenstaande oudere 65+ 594      20% 

Alleenstaande, inwonend bij ouders 22      1% 

Elders verzorgd 13      0% 

Totaal 3013 100% 100%  100% 100% 100% 100% 

 

Herkomst % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 

Surinamers 8.1% 7.9% 7.8% 6,9% 7.2% 6,1% 6,7% 

Antilianen 0.9% 0.8% 1.0% 1,1% 1.4% 1% 0,8% 

Turken 1.5% 1.4% 1.6% 1,3% 1.9% 1,5% 1,4% 

Marokkanen 6.6% 4.8% 5.9% 5,9% 5.2% 5,5% 5,4% 

Overige niet westerse allochtonen 12.7% 11.1% 12.5% 13% 14.9% 14,3% 16,4% 

Totaal niet westerse allochtonen 29.8% 26.0% 28.9% 28,2% 30.6% 28,4 30,7% 

Autochtonen 64.9% 68.5% 66.0% 66% 63.0% 66,1% 63,7% 

 
 

Hoofdbron inkomen Aantal 2018 2013% 2014% 2015% 2016% 2017% 2018% 

AOW; ANW (nabestaandenpensioen) 742 26% 25% 25% 26% 25% 25% 

Arbeidsongeschiktheidsuitk. (WIA, Wajong, 
TW; invaliditeitspensioen) 

215 11% 10% 9% 8% 7% 7% 

Inkomsten uit loondienst 545 15% 14% 14% 14% 14% 18% 

Inkomsten uit zelfstandig beroep of eigen 
bedrijf 

140 3% 3% 3% 2% 3% 5% 

Inkomsten uit ziektewet 0 5% 4% 4% 3% 4% 0% 

Leeft van inkomen van een ander 0 0% 0% 0% 1% 1% 0% 

Overig 144     2% 5% 

Pensioen/Lijfrente 0 6% 5% 5% 4% 4% 0% 

Sociale voorziening (WWB, IOAZ, IOAW) 952 26% 30% 30% 33% 31% 32% 

Studiefinanciering 0 1% 1% 1% 1% 1% 0% 

Werkeloosheidsuitkering (WW, toeslagenwet) 114 4% 5% 5% 5% 4% 4% 

Zonder inkomen 162 3% 3% 4% 4% 4% 5% 

Totaal 3013 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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 Vrijwilligers 
Ingezette vrijwilligers 4 –maands 8 -maands 12 –maands 

Stadsdeel 45 54 61  

Zorg     

Inkomen 2 19 19 

Totaal 47 73 80 

 
   

Activiteiten(koppelingen) alle vrijwilligers 
2017 2018 

Totaal % Totaal % 

Aangifte IB 39 18% 60 24% 

Begeleiden 20 9% 22 9% 

Begeleiden psychogeriatrische oudere 9 4% 4 2% 

Bemiddeling   0% 1 0% 

Blue (vertrouwenspersoon Huiselijk Geweld)   0% 9 4% 

Boodschappen doen 32 14% 26 10% 

Chinese Vrijwilligers 7 3%  0% 

Gezelschap bieden 13 6% 24 9% 

Hulp bij PC / TV 3 1% 4 2% 

Klusje 10 5% 3 1% 

Maatje schulddienstverlening 31 14% 38 15% 

Netwerkcoaches 3 1%  0% 

Overige 18 8% 3 1% 

Papier hier/sorteergroepen 1 0% 10 4% 

Pluspunt 10 5% 25 10% 

Preventief huisbezoek 2 1% 1 0% 

Tuinonderhoud 2 1%  0% 

Vrijwillige thuisadministratie 14 6% 15 6% 

Wandelen 7 3% 8 3% 

Totaal 221 100% 253 100% 

 

 


