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1. Inleiding  
 

De afgelopen jaren is er binnen stadsdeel Centrum met enthousiasme gebouwd aan een goed sociaal 

domein. Er is een sterk netwerk opgezet door de Alliantie Wijkzorg Centrum en een integrale aanpak 

voor kwetsbare Amsterdammers ontwikkeld door Inclusief Centrum. CentraM participeert actief in 

beide netwerken.  

Een belangrijke ontwikkeling dit jaar is het besluit van de gemeente de netwerkaanpak van de Wijkzorg 

los te laten en te vervangen door de inzet van buurtteams.  

  

Binnen Inclusief Centrum ontwikkelde de acht samenwerkende organisaties zich natuurlijk naar elkaar 

toe, misschien wel in de richting van ‘buurtteams’. Dit proces vertraagde het eerste haf jaar vanwege 

onduidelijkheid rond de nieuwe koers van de gemeente. Gelukkig is het bouwproces in het tweede 

half jaar voortgezet en verdiept.  

De samenwerking is gericht op het ontwikkelen van een goed werkende keten. Een keten van sociale 

basis, buurteams en specialistische zorg. Op deze manier worden problemen eerder zichtbaar en 

kunnen deze vaak door middel van lichte(re) interventies worden opgelost. Daarnaast is de inzet erop 

gericht dat Amsterdammers, niet langer dan nodig, specialistische zorg ontvangen. Partners van 

Inclusief Centrum nemen verantwoordelijkheid voor een goed sociaal domein, formeel en informeel, 

en hebben daarom besloten samen te offreren op Buurtteams Centrum.  

 

De komst van de buurtteams brengt onzekerheid met zich mee, ook bij medewerkers. Heb ik mijn baan 

straks nog wel, wie worden mijn collega’s, en wat wordt mijn werkgebied? We zien dit terug in een 

wat hoger ziekteverzuim, het heeft echter geen zichtbare effecten op de productie. Er is in 2019 hard 

gewerkt, met (ongewijzigde) focus op de kwetsbare Amsterdammer, het resultaat: een gemiddelde 

productie van boven de 100%. 

 

De komst van Buurtteams Amsterdam heeft ook de stedelijke samenwerking beïnvloed en onder druk 

gezet. Ondanks deze situatie is het binnen de Maatschappelijke Dienstverlening gelukt het gezamenlijk 

belang in beeld te houden. Er is vanaf het begin actief meegedacht over de buurtteams en zijn 

ervaringen gedeeld. Omdat wij de gezamenlijke verantwoordelijkheid voelen in het vormgeven van 

buurtteams (de Maatschappelijke Dienstverlening maakt voor tenminste 45% deel uit van de nieuwe 

buurtteams) hebben wij met elkaar een voorstel ontwikkeld die richting geeft om de vorming van de 

buurtteams op een goede manier te laten verlopen.  

 

Een bijzonder moment in 2019 was de presentatie van een prachtig boek over onze oprichter Louis 

Blankenberg, en het Genootschap Liefdadigheid naar Vermogen. In de Koninklijke Nederlandse 

Akademie van Wetenschappen, op 11 december. Het boek laat zien hoe modern de visie en aanpak 

van het Genootschap was. Een aanpak die uitgaat van het teruggeven van regie aan mensen over hun 

eigen leven, een aanpak gericht op het realiseren van een duurzame verbetering. Louis Blankenberg: 

“De overheid plakt een oude krant op een gebroken vensterglas, maar wij zorgen voor een nieuwe 

ruit; en zorgen ervoor dat die ruit niet opnieuw breekt.” CentraM staat bewust in deze traditie.  

 

Voorafgaand aan de presentatie was er een bijeenkomst over armoedepreventie met experts uit 

verschillende disciplines en domeinen (o.a. huisarts, belastingdienst, woningcorporaties, midden en 

kleinbedrijf, ervaringsdeskundigen). 
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Armoedepreventie is onderdeel van een nieuw meerjaren verbeterprogramma dat CentraM in 2019 is 

gestart. In een drietal bijeenkomsten, er volgen nog twee in 2020, willen we de problematiek verder 

analyseren en met elkaar verkennen wat alle betrokken partijen kunnen doen om armoede eerder in 

beeld te krijgen. Door actief in te spelen op life-events, kunnen we misschien armoede voorkomen.  

Op deze manier kan persoonlijk leed worden voorkomen en maatschappelijke kosten worden 

gereduceerd.  

 

 

 

Else de Wit 

Bestuurder 
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2. Toezicht in 2019 
 

De organisatie mag terugkijken op een succesvol jaar. 

Om te beginnen als we de focus richten op haar primaire taak: de maatschappelijke dienstverlening. 

Ruim 4000 Amsterdammers ontvingen hulp en steun. En dat zijn er weer 400 meer dan het jaar daar 

voor.  

 

De positieve beoordeling betreft ook de bedrijfsmatige kant van de organisatie. Bestuurder en haar 

competente staf zijn in controle en hebben een gezonde bedrijfsvoering neergezet.  

Uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek blijken de aspecten werksfeer, collegialiteit, het 

werkgebied, tevredenheid over het werk, trots en de ruimte die medewerkers krijgen, belangrijke 

factoren voor het rapportcijfer 8, dat aan CentraM wordt gegeven. Aandachtspunt blijft de werkdruk 

en de kwaliteit van de werklocatie. 

Ondanks de hoge werkdruk hebben de medewerkers en de vele vrijwilligers grote inzet en motivatie 

getoond. Opmerkelijk in een tijd waarin bij veel medewerkers onzekerheid bestaat over de toekomst 

van de organisatie.  

 

Dat laatste brengt ons bij de beschouwing van de stedelijke ontwikkelingen en de positie en rol van 

CentraM daarin. Het betreft de stedelijke grootschalige reorganisatie van welzijnswerk en zorg die per 

1 januari 2021 gestalte krijgt. De beweging is ingezet vanuit het beleid van de gemeente om te komen 

tot integraal werkende buurtteams per stadsdeel voor alle eerstelijns zorg en welzijn. Het is voor alle 

betrokken partijen een zoekend proces, de gemeente voorop. CentraM heeft zich goed gepositioneerd 

in deze bewegingen, met name door het samenwerkingsverband ‘Inclusief Centrum’ aan te gaan met 

een aantal vaste ketenpartners die gezamenlijk grote stappen hebben kunnen zetten, onderweg naar 

de nieuwe beoogde structuur.  

 

De bestuurder heeft het evenwicht weten te bewaren tussen algemeen maatschappelijk belang en de 

belangen van de eigen organisatie. CentraM staat voor haar medewerkers en vrijwilligers, staat voor 

haar principes en ideële grondslag en ook voor een gezamenlijke optimale zorg voor de inwoners van 

onze stad die dit nodig hebben.  

 

Een extern bureau heeft een netwerktevredenheidsonderzoek uitgevoerd, binnen het 

samenwerkingsverband van de acht Amsterdamse organisaties voor maatschappelijke 

dienstverlening. De tevredenheid van de netwerkpartners over CentraM is hoog en ten opzichte van 

2017 zelfs gestegen. Aandacht voor communicatie over de werkverdeling blijft belangrijk voor snelheid 

en korte lijnen in een integraal werkende alliantie. 

 

Verder moet hier zeker de feestelijke presentatie in december van het boek over de oprichter van onze 

organisatie Louis Blankenberg genoemd worden wiens visie niet aan actualiteit en zeggingskracht 

ingeboet heeft en nog steeds een bron van inspiratie is. 

 

Tot slot. In 2019 heeft de Raad van Toezicht afscheid genomen van haar voorzitter Wonah de Koningh, 

en de nieuwe voorzitter, ondergetekende, aangesteld. Ook in 2019 heeft de Raad een zelfevaluatie 

gehouden. We constateren dat wij binnen de Raad over een evenwichtig verdeling van competenties 
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beschikken. En last but not least, dat er een goede werkverhouding met bestuurder bestaat met een 

actieve inzet op het steeds weer bereiken van de optimale mix van toezicht en advies.  

 

Pierre Stalman,  

Voorzitter van de Raad van Toezicht 
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3. Algemeen 
 

3.1 Ontwikkelingen  
 

2019 was een bijzonder jaar. Het begin van het jaar kenmerkte zich door veranderingen in de 

werkrelatie met gemeente, cliëntorganisaties en aanbieders. De afgelopen jaren was er constructieve 

samenwerking op vele terreinen.  

Door een tekort op het budget voor het sociaal domein heeft de gemeente besloten buurtteams in te 

richten volgens een franchise model en met lumpsum financiering.  

Er is met alle betrokken organisaties actief samengewerkt en een voorstel voor een mogelijk 

(werk)model ingediend. Vanaf de zomer was, binnen het door de gemeente bepaald kader, ruimte om 

verder inhoud te geven aan het werken met buurtteams.  

 

De komst van de Buurtteams heeft een aantal processen verstoord, zoals de formalisering van de 

samenwerking binnen Inclusief Centrum. Ondanks deze situatie is samenwerking in de uitvoering 

onverminderd voortgezet.  

 

Omdat het lang onduidelijk was of de gemeente zou kiezen voor het instrument aanbesteding en de 

huidige alliantievorm als een te lichte constructie ter discussies stond, zijn verhouding tussen 

organisaties onder druk komen te staan; concurrentie in plaats van samenwerking. Dit vindt ook zijn 

weerslag in de relatie tussen de organisaties voor Maatschappelijke Dienstverlening. Gelukkig hebben 

we hier het algemeen belang gezocht en gevonden. Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijk voorstel 

voor de gemeente.  

 

Een belangrijk speerpunt in de activiteiten van CentraM is het vroeg signaleren van mensen in 

armoedesituaties. Er is een start gemaakt met een nieuw meerjaren verbeterprogramma 

armoedepreventie dat met een groot aantal betrokken organisaties verder wordt opgepakt.  

 

3.1.1 Buurtteams Amsterdam  
Begin 2019 heeft de gemeente de contouren geschetst van een nieuwe ordening in het sociaal domein. 

De huidige netwerkgedachte wordt ingewisseld door Buurtteams Amsterdam. CentraM heeft vanaf 

het begin actief meegedacht en expertise ingebracht bij de invulling van de contouren in het sociaal 

domein. Met name vanuit het feit de MaDi’s tenminste 45% van elke Buurtteamorganisatie zal 

uitmaken. De organisaties voor Maatschappelijke Dienstverlening, als geheel, hebben deze 

handschoen ook opgepakt. Er is actief meegedacht over hoe de overgang kan plaatsvinden met een 

minimum aan risico’s. 

Er is bijvoorbeeld het advies gegeven om voor de buurtteams de huidige fysieke locaties te gebruiken 

waar bewoners naar toe gaan voor hulp en ondersteuning. Dit is ingegeven door de ervaring met de 

vorming van de Sociaal Loketten (ruim tien jaar geleden). Bewoners bleven de Huizen van de Buurt 

bezoeken met vragen, in plaats van naar het Sociaal Loket te gaan. Het Pluspunt is hier een antwoord 

op, vanuit DOCK en CentraM.  
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3.1.2 Inclusief Centrum 
De partners binnen Inclusief Centrum hebben eind 2018 een meerjarenplan (2019-2023) vastgesteld. 

In 2019 is gestart met het uitvoeren van de projecten. In een aantal gevallen gaat het om het 

doorontwikkelen van projecten van de Alliantie Wijkzorg Centrum. Inclusief Centrum kan worden 

gezien als een vervolg op, en verbreding van deze alliantie. De projecten van Inclusief Centrum zijn niet 

exclusief van de partijen van Inclusief Centrum. Bij alle projecten die wij uitvoeren, zijn organisaties, 

partijen en mensen betrokken die geen onderdeel uitmaken van Inclusief Centrum maar die 

inhoudelijk wel het meerjarenplan onderschrijven. Elk project heeft een kerngroep waar verschillende 

mensen (zowel werkzaam bij de organisaties van Inclusief Centrum als bij andere partijen) die het 

project aanstuurt en ervoor zorgt dat meer mensen en organisaties betrokken worden bij het project. 

Bij de meeste projecten is ook het stadsdeel actief betrokken.  

 

Project activeren van wijken 

In 2019 zijn twee nieuwe projecten van gestart gegaan, activeren van wijken en de verbinding tussen 

het jeugddomein en het volwassendomein. CentraM is vooralsnog alleen actief betrokken bij het 

project activeren van wijken. Met dit project willen we de bestaande krachten binnen de wijken van 

Centrum optimaliseren. Het verbinden van meer kwetsbare bewoners aan de meer krachtige 

bewoners. Hiervoor is in september een project gestart in de Haarlemmerbuurt.  

We activeren bewoners om zich in te zetten voor hun buurt en tegelijkertijd betrekken we de werkers 

in de wijk (o.a. de ambulante begeleiders, de wijkverpleegsters, de huisartsen en de vrijwilliger 

coördinatoren) zodat zij (en hun cliënten) zich ook onderdeel voelen van de aanpak. Op deze manier 

worden er nieuwe verbindingen gelegd in hun buurt.  

 

Ontwikkelen zorg- en welzijnsnetwerk 

In 2019 is Inclusief Centrum een vanzelfsprekend onderdeel geworden van het zorg- en 

welzijnsnetwerk. We leggen verbindingen met groepen die nog niet heel bekend zijn met het zorg- en 

welzijnsaanbod in het Centrum, zoals (para)medici en betrokken bewonersgroepen. 

De aanpak die in het Centrum is opgezet werkt. Vanaf 2017 hebben we in het centrum zorgvuldig 

gebouwd aan een beweging, waarbij we ontmoeting en samenwerken in projecten combineren en 

werken vanuit een gedeelde visie en missie. Bij elk onderdeel zorgen we voor een kleine groep die 

eigenaar is van een onderdeel. Deze mensen zijn ook verantwoordelijk voor het mobiliseren van 

nieuwe groepen. Door deze aanpak zijn we steeds verder doorgedrongen in de haarvaten van het 

netwerk.  

 

Naast de inhoudelijke samenwerking werkt Inclusief Centrum aan de komende procedure voor 

gunning van de Buurtteams Centrum. Om ervoor te zorgen dat de goede onderdelen in ons 

(gezamenlijke) werk en de werkwijze wordt behouden hebben partners besloten om samen te 

offreren.  

 

Het Meldpunt Zorg en Overlast neemt in september 2019 met ons contact op over een vrouw (88 jaar). Er is 

in het verleden contact met haar geweest in verband met rolstoelafhankelijkheid na een hersenbloeding in 

2011. De woningbouwvereniging heeft bij het Meldpunt haar zorg geuit over een grote huurachterstand en 

betalingsregelingen die niet worden nagekomen. De woningbouwvereniging heeft daarover contact gehad 

met de kleindochter. Er is een vermoeden van financieel misbruik.  
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Er wordt contact gelegd met de vrouw. De kleindochter heeft administratie en financiën overgenomen. 

Mevrouw kreeg geen bankafschriften thuis en haar kleindochter had toegang tot internetbankieren en had 

haar bankpas in bezit. De kleindochter deed regelmatig de boodschappen en gaf haar oma leefgeld.  

In overleg hebben we de administratie opgepakt en contact gelegd met de kleindochter.  

We brachten de schulden in kaart en namen contact op met de schuldeisers. Aan de hand van de 

bankafschriften over een periode van een jaar kregen we inzicht in de redenen van de roodstand: kleindochter 

gebruikte oma’s rekening voor privé-uitgaven. Kleindochter zat zonder werk en had twee jonge kinderen. 

Verder zorgden we ervoor dat kleindochter geen beschikking meer had over de rekening en zorgden ervoor 

dat een goede vriend het beheer van de leefgeldpas overnam.  

We openden een leefgeldrekening, snoeiden in de vaste lasten en troffen betalingsregelingen. Daarnaast 

zorgden we voor het stroomlijnen van de uitgaven uit de PGB. De vrouw kreeg een ander matras en nieuwe 

rolstoel, naast andere aanpassingen. We hebben berekend dat eind februari de kleine schulden zijn afbetaald 

en dat zij nog twee jaar vast zit aan het afbetalen van de huurachterstand. Tot eind februari moet zij zien rond 

te komen van weinig leefgeld. Vanaf maart krijgt ze meer financiële ruimte en heel veel meer lucht. Haar 

vriend beheert de leefgeldpas en ziet naar tevredenheid toe op de administratie en financiën. 

 

 

3.1.3 Armoedepreventie 
Na een succesvol meerjaren-verbeterprogramma schuldhulp is CentraM begin 2019 gestart met een 

nieuw verbeterprogramma: armoedepreventie. Dit komt voort uit onze missie om al in een vroeg 

stadium in beeld te zijn bij bewoners zodat persoonlijk leed (en maatschappelijke kosten) worden 

verminderd. Het armoedeprogramma heeft drie pijlers:  

 

1. Aansluiten bij life-events 

2. Financiële preventie in het sociaal domein 

3. Werksessies met stakeholders  

 

Bij de start van het programma hebben we aangegeven dat wij verschillende onderdelen gaan 

meenemen in het programma,  zoals:  

 Het onderscheid in korte- en langere termijn effecten van werkwijzen: Het is makkelijker om een 

korte termijneffect dan een lange termijn effect aan te tonen van een betere werkwijze.  

 De drempel om binnen te komen bij sectoren: Destijds hebben we ingeschat dat het minder 

eenvoudig is om binnen te komen bij nieuwe sectoren, zoals het jeugddomein. Enerzijds doordat 

armoedeproblematiek niet gezien wordt, anderzijds doordat men het moeilijk vindt dit 

bespreekbaar te maken.  

 

Het programma laat in 2019 vooral resultaten zien in de tweede en derde pijler. De eerste pijler heeft 

meer voorbereidingstijd nodig. De projecten vanuit deze pijler (aansluiten bij life events) worden in 

2020 uitgevoerd. We focussen in 2020 op ouders met financiële problemen, waarin wij in het bijzonder 

willen inzetten op het doorbreken van ‘inter generationele’ armoede en op ‘werkende’ armen. 

 

Een vrouw komt met een brief van de Belastingdienst dat ze bewijsstukken voor aftrek ziektekosten moet 
opsturen. Haar echtgenoot heeft infarcten gehad en hij is al 20 jaar gebonden aan een rolstoel. Hij heeft veel 
verzorging nodig. Hij gaat 4 keer per week naar de dagbesteding en natuurlijk ook regelmatig naar het 
ziekenhuis. Zijn echtgenote heeft leren auto rijden en ze heeft een auto gekocht om hem te kunnen brengen 
en ook om een sociaal leven te kunnen hebben. 
Ze leven van een inkomen op bijstandsniveau, normaal gesproken kunnen ze zich een auto niet permitteren. 
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Ieder jaar ondersteunt de sociaal raadsvrouw de vrouw bij het invullen van het belastingformulier. Jaarlijks 
krijgt zij zo’n €1200 terug. Maar om dit te bewijzen, dat is een hele klus. 
Gelukkig houdt de vrouw haar administratie goed op orde. Alle benodigde stukken kan ze opvragen of tussen 
haar papieren vinden. 
Samen met een stagiair zijn alle stukken uitgezocht, geordend, gekopieerd en is er een samenhangend verhaal 
van gemaakt. Dit is nodig om alle aftrekposten aan te kunnen tonen. Bovendien is dit noodzakelijk om er voor 
te zorgen dat de vrouw het geld kan behouden dat ze al ontvangen heeft. 
 
De vrouw, de raadsvrouw en stagiaire hebben hier samen meer dan 10 uur aan besteed. Als de vrouw niet zo 
goed georganiseerd was geweest had dit veel meer tijd gekost. Het resultaat mag er zijn. De aanvraag wordt 
gehonoreerd. De vrouw kreeg complimenten van de inspecteur van de Belastingdienst. 

 

 
 
Vraag schuldhulp  

Het aantal aanmeldingen is in 2019 gedaald met 11%. Ons doel is om bewoners zo vroeg mogelijk te 

bereiken en we zetten in op samenwerking tussen ketenpartners; daarnaast zijn we op steeds meer 

(fysieke) plaatsen in de wijk aanwezig. Het resultaat van deze aanpak is te zien op de productie van 

onze sociaal raadslieden die uitkomt op 234%.  

 

 2018 2019 Groei tov 2018  
Januari 22 46 109%  
Februari 43 29 -33%  
Maart 36 32 -11%  
April 29 37 28%  
Mei 27 30 11%  
Juni 25 38 52%  
Juli 45 39 -13%  
Augustus 45 44 -2%  
September 40 42 5%  
Oktober 51 57 12%  
November 42 28 -33%  
December 41 32 -22%  
Totaal 446 394 -11%  
 

 

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 2019 vond de ISO 9001:2015 audit van extern auditor DHV plaats. Het managementsysteem is als 

effectief beoordeeld. Het auditrapport meldt drie afwijkingen van de tweede categorie. 
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CentraM heeft aan de auditor de vraag meegegeven in hoeverre CentraM klaar is voor de Buurteams 

Centrum. Hij constateert dat medewerkers en management zich goed bewust zijn van de gevolgen van 

deze ontwikkeling binnen het sociaal domein en dat CentraM bewust focus heeft aangebracht. 

Medewerkers zien de overgang in 2021 naar de buurtteams als een logische volgende stap in de 

huidige werkwijze (ketensamenwerking, projecten Inclusief Centrum, positionering in de Huizen van 

de Buurt). Het huidige netwerk draagt bij aan korte communicatielijnen; daar waar men nu niet altijd 

elkaars ‘taal’ spreekt, zal dit in de nieuwe situatie verbeteren, zo is de verwachting. 

 

De auditor constateert dat nog niet alle medewerkers korte, zakelijke dossiers hebben. Daarom volgen 

dit voorjaar alle uitvoerende medewerkers een training in AVG-proof rapporteren. Een ander punt ter 

verbetering betreft het beter zichtbaar maken van evaluaties, met cliënten en met 

samenwerkingspartners. 

 
NVVK 
De audit van de NVVK vindt eens per drie jaar plaats. De laatste audit heeft in 2018 plaatsgevonden. 

Bij de audit bleek CentraM een solide organisatie qua aansturing, financiën en de beschrijving van de 

werkprocessen in het handboek. Verder had de auditor twee tekortkomingen vastgesteld. Deze zijn 

voor 1 november 2018 hersteld.  

 

3.2.2 Netwerktevredenheidsonderzoek  
In de eerste periode van het jaar hebben de organisaties voor Maatschappelijke Dienstverlening en 

MEE een netwerktevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. De tevredenheid is, ten opzichte van het 

onderzoek van 2017, gestegen. CentraM scoort hoger dan gemiddeld. Als sterke punten worden onder 

andere genoemd bejegening, deskundigheid, duidelijke communicatie, betrouwbaarheid, 

professionaliteit en korte lijnen. Er zijn ook aandachtspunten, hiervoor hebben wij een plan van aanpak 

gemaakt. Dit wordt uitgevoerd. Punten van aandacht zijn: de snelheid van reageren, duidelijker 

afspraken maken over taakverdeling en het vaker en explicieter evalueren van de samenwerking. 

 

3.2.3 Klachten 
In 2019 hebben we een vijftal klachten ontvangen, zes minder dan in 2018. Een verklaring hiervoor is 

de werkwijze. De afgelopen jaren zijn we steeds meer vraaggericht gaan werken. Daarnaast is er een 

goede samenwerking tussen vele ketenpartners waardoor hulpverlening integraal kan worden 

aangeboden. De binnengekomen klachten zijn intern gemeld, één klacht is door de externe 

klachtencommissie afgehandeld.  

 

Evenals eerdere jaren betreffen klachten vooral de schuldhulpverlening (3). Ook is er een klacht in 

team Centrum West en een klacht over onze ICT. De klachten hebben op het volgende betrekking:  

 

Aard van de klachten Aantal % 

Bejegening 1 16% 

Deskundigheid 1 16% 

Bereikbaarheid 0 0% 

Procedures 4          68% 

Totaal 6 100 % 
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In vergelijking met vorig jaar is het percentage (deels) gegronde klachten gegroeid. Het gaat vooral om 

procedurefouten; waar mogelijk verbeteren we onze processen naar aanleiding van de 

binnengekomen klachten. 

 

Oordeel Aantal % 

Ongegrond 1 20 % 

Deels gegrond 2         40 % 

Gegrond 1 20 % 

Nog in behandeling 1 20 %  

Totaal 5 100 % 

 

De Klachtencommissie 

Er is in 2019 één klacht voorgelegd aan de klachtencommissie. De klacht is gegrond verklaard. 

 

3.2.4  Meldingen van agressie- en veiligheidsincidenten  
Het aantal agressiemeldingen is flink toegenomen: van acht incidenten in 2018, naar veertien in 2019.  

Een mogelijke verklaring is dat meerdere teams in 2019 de agressietraining (opnieuw) hebben gevolgd. 

We hanteren een beleid dat melden altijd van belang is, ook als er geen ernstige incidenten zijn. 

In enkele gevallen hebben twee teams agressie-incidenten gemeld over dezelfde cliënt. Bij elke 

melding is er aandacht geweest voor de betrokken medewerker en is er, op verzoek, zorg geboden. 

 

Daarnaast zien we dat er bij onze inloopmomenten meer incidenten zijn geweest. Onder andere te 

verklaren door het feit dat Pluspunten niet voor elk type bewoner geschikt zijn. Soms zijn mensen meer 

gebaat bij een individuele aanpak. We houden daar rekening mee binnen onze integrale werkwijze.  

 

Zeker wanneer meerdere medewerkers te maken hebben met agressie van dezelfde cliënt is er 

behoefte om de afhandeling van een agressiemelding goed te kunnen volgen. In het kader van de 

privacy mag echter niet alles in het registratiesysteem worden verwerkt.  

 

3.2.5 Medewerkerstevredenheidsonderzoek  
Evenals de andere metingen (cliënten, ketenpartners, vrijwilligers) wordt ook eens per twee jaar een 

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) gehouden. De resultaten waren eind 2019 beschikbaar 

en worden in januari 2020 met de teams besproken. Vanuit deze gesprekken volgt een plan van 

aanpak. 

 

Evenals uit eerdere MTO’s blijkt ook dat de medewerkers zich zeer betrokken voelen bij CentraM. Er 

wordt hard gewerkt; de werkdruk wordt soms als belastend ervaren. Ook op andere terreinen zijn er 

geen opmerkelijke uitkomsten. Daar waar cijfers lager zijn dan de vorige keer kan dit vooral worden 

toegeschreven aan de onzekere situatie van dit moment, de komst van Buurtteams Centrum. CentraM 

besteedt altijd veel aandacht aan communicatie, dit is vanwege de huidige situatie geïntensiveerd. 
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3.3 Cliëntenraad  
 
Sinds de oprichting van de Cliëntenraad werd het kader waarbinnen de raad functioneert bepaald door 

de wettelijke basis, die gevormd wordt door de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 

(WMCZ). De WMCZ heeft recent wijzigingen ondergaan die officieel in juli ingaan. De belangrijkste 

wijziging in die wet is dat naast het adviesrecht, instemmingsrecht is toegevoegd. Dit zou er in het kort 

op neer komen dat de Cliëntenraad bij belangrijke besluiten vooraf een stem zou krijgen.  

CentraM valt, als WMO-organisatie, niet onder de WMCZ. De Cliëntenraad heeft zich verdiept in de 

WMCZ en bespreekt met de bestuurder hoe de geest van de WMCZ kan worden verwerkt in het 

reglement. 

We zijn unaniem van mening dat onze relatie met het bestuur, WMCZ of WMO gekaderd, zoals in de 

voorgaande jaren ongewijzigd prettig blijft verlopen. 

 

In het afgelopen jaar heeft de raad een aantal speerpunten tot verwezenlijking zien komen. In de 

voorgenomen nieuwe werkwijze van CentraM, breidt het armoedebeleid zich uit naar meer preventie, 

een hogere kwaliteit van dienstverlening en nazorg. De raad is heel blij met dit plan en zal dit ook in 

haar werk(plan) als prioriteit aanpakken. 

 

We hebben het afgelopen jaar gemerkt dat de door ons verhoogde frequentie van de cliëntenpanels 

naar driemaal per jaar zeer wenselijk is. Dit heeft ons inzicht in de cliënttevredenheid onder u vergroot. 

Wij hebben onder meer mogen noteren dat de panels iets informeler van aard mogen zijn. De panels 

voor het komende jaar gaan wij zeer laagdrempelig inrichten. De raad spreekt de hoop uit dat ondanks 

de onzekere toekomst de wens tot goede samenwerking blijft bestaan. 

 

Eduard Nicolaas Ponder 

Voorzitter Cliëntenraad CentraM 
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4. Dienstverlening  
 

4.1 Analyse op wijkniveau  
 

In 2019 is aan 4024 (2018: 3606) unieke cliënten ondersteuning geboden, dit zijn 418 cliënten meer 

dan in 2018.  

3225 nieuwe unieke cliënten (2018: 3212) hebben zich in deze periode aangemeld, waarvan 2928 

inwoners van het Centrum (2018: 3013). De onderstaande tabel geeft een specificatie weer van het 

aantal nieuw aangemelde cliënten in 2019 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 2019: 375 (2018: 199) cliënten zonder postadres of 

met een postadres buiten het stadsdeel geholpen. 

 

Nieuwe unieke cliënten in 

stadsdeel Centrum 

Aantal 
2019 

2019 2018 2017 2016 2015 

Burgwallen - Nieuwe Zijde 151 5% 4% 4% 3% 3% 

Burgwallen - Oude Zijde 179 6% 6% 5% 4% 5% 

De Weteringschans 163 6% 6% 5% 4% 3% 

Grachtengordel West 136 5% 3% 3% 3% 2% 

Grachtengordel Zuid 103 4% 3% 2% 2% 1% 

Haarlemmerbuurt 336 11% 11% 12% 11% 13% 

Jordaan 758 26% 27% 27% 27% 22% 

Nieuwmarkt /Lastage 318 11% 11% 11% 12% 11% 

Oostelijke Eilanden /Kadijken 596 20% 21% 22% 25% 28% 

Weesperbuurt /Plantage 188 6% 8% 9% 9% 11% 

Totaal 2928 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 Overzichten per buurtcombinatie zijn te vinden in bijlage 2.  

 

4.2 Analyse cliënten 
 

In 2019 was 54% ( 2018: 52%) van de cliënten man, 46% (2018: 48%) van de cliënten vrouw. Van alle 

cliënten van CentraM is 51.9% alleenstaand (2018: 46.5%). In het stadsdeel Centrum is van alle 

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

doelgroep van CentraM voert 11.3% (2018: 12%) een eenouderhuishouden. In stadsdeel Centrum is 

het percentage eenoudergezinnen binnen de huishoudens 5.1 %.  

 

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

29%. (2018: 32%). Dit percentage is vele malen hoger dan het aantal stadsdeelbewoners dat leeft van 
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een WWB-uitkering. Van de stadsdeelbewoners in de leeftijdscategorie 15 tot en met 64 jaar is dit 

4.6%.  

 

Cliënten CentraM per migratieachtergrond en buurtcombinatie  
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Burgwallen-Nieuwe Zijde 0.0% 2.1% 6.7% 0.6% 1.2% 4.5% 7.9% 

Burgwallen-Oude Zijde 1.6% 2.9% 0.0% 2.2% 1.2% 0.0% 2.6% 

De Weteringschans 6.3% 3.4% 13.3% 4.5% 4.7% 0.0% 1.3% 

Grachtengordel West 0.0% 5.5% 0.0% 1.7% 0.0% 0.0% 5.3% 

Grachtengordel Zuid 0.0% 2.2% 0.0% 1.7% 0.0% 0.0% 0.0% 

Haarlemmerbuurt 7.9% 14.6% 13.3% 13.5% 21.2% 0.0% 10.5% 

Jordaan 36.5% 34.9% 33.3% 30.9% 18.8% 59.1% 36.8% 

Nieuwmarkt / Lastage 4.8% 10.7% 13.3% 9.0% 12.9% 0.0% 15.8% 

Oostelijke Eilanden/ Kadijken 36.5% 17.3% 13.3% 31.5% 37.6% 31.8% 18.4% 

Weesperbuurt / Plantage 6.3% 6.3% 6.7% 4.5% 2.4% 4.5% 1.3% 

Totaal van alle cliënten 5.4% 62.3% 1.3% 15.3% 7.3% 1.9% 6.5% 

 
Het aantal cliënten van CentraM van een niet-Nederlandse migratieachtergrond is in 2019 licht 

gestegen tot 31.2% (2018: 31%). De grootste groep cliënten met een migratieachtergrond is de groep 

overige niet-Westerse allochtonen, 15.3% (2018: 16%). De meeste van hen wonen in de Oostelijke 

Eilanden/Kadijken 31.5% (2018: 26%), Jordaan 30.9% (2018: 27%) en de Haarlemmerbuurt 13.5% 

(2018: 14%).  

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

opzichte van 2018 niet wezenlijk veranderd. Zij zijn vooral woonachtig in de Oostelijke 

Eilanden/Kadijken en in de Jordaan. 

 

4.3 Hulpvragen  
 

In 2019 hebben 3225 nieuwe unieke cliënten zich aangemeld. Dit heeft geleid tot 3533 hulpvragen. In 

2018 waren dit er 3434. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de hulpvragen. Cliënten 

kunnen meerdere hulpvragen stellen. 
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Hulpvragen bij aanmelding Aantal 2019 2019 2018 2017 2016 2015 

Administratie 165 4.5% 5.8% 11.5% 12% 8% 

Buurtrelatie 13 0.4% 0.6% 0.7% 1% 0% 

Cultuurverschil 1 0.0% 0.0% 0% 0% 0% 

Eenzaamheid 50 1.4% 2.1% 2.3% 1% 2% 

Familierelatie 35 1.0% 1.0% 1.4% 1% 1% 

Financiën 2668 75.6% 73.9% 67.3% 64% 61% 

Gezondheid 340 9.6% 7.9% 7.4% 7% 9% 

Huiselijk geweld 9 0.3% 0.4% 0.2% 0% 0% 

Huisvesting 118 3.4% 4.8% 6.2% 8% 8% 

Identiteit 5 0.1% 0.2% 0.1% 0% 0% 

Juridische kwesties 53 1.5% 1.1% 1% 2% 1% 

Maatschappelijke organisaties 0 0.0% 0.1% 0.4% 1% 2% 

Opvoeding 6 0.2% 0.1% 0.1% 0% 0% 

Overig 0 0.0% 0.0% 0.1% 0% 1% 

Overig geweld 0 0.0% 0.0% 0% 0% 0% 

Partnerrelatie 26 0.7% 0.8% 0.3% 0% 1% 

Relatie met school 1 0.0% 0.0% 0% 0% 0% 

Relatie met werk 5 0.2% 0.0% 0.1% 0% 0% 

School, opleiding 5 0.1% 0.1% 0.2% 0% 1% 

Verslaving 8 0.2% 0.1% 0% 0% 0% 

Verwerking 3 0.1% 0.3% 0.1% 0% 1% 

Werk en mij. participatie 22 0.6% 0.4% 0.4% 1% 2% 

Totaal 3533 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Over het algemeen zijn er, ten opzichte van 2018, geen grote verschuivingen te zien. Opvallend is dat 

de jaarlijkse groei van financiële problemen ongewijzigd doorgaat. 

 

4.4 Trends en ontwikkelingen op het gebied van zorg  
 

CentraM heeft een systeem waardoor trends, signalen en afwijkingen steeds worden gemonitord, op 

de teamvergaderingen, de Kerngroep (vertegenwoordigers van de teams met het Strategisch 

Management Team) en binnen het Strategisch Management Team. We kunnen concluderen dat 2019 

een redelijk stabiel jaar was. De knelpunten die er zijn, zijn bekend.  
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We zien dat bij een aantal knelpunten de problemen groter worden. Het gaat onder andere om: 

 Personeelstekorten: Tekort aan personeel in de zorg aan huis. Een tekort dat door de komst van 

Buurtteams Amsterdam naar verwachting groter zal worden. Een aantal ambulante aanbieders 

heeft in het najaar haar personeel verteld dat het contract per 1/1’21 wordt beëindigd. Mede 

hierdoor begint een trend zichtbaar te worden dat ambulante ondersteuners hun baan opzeggen. 

Het gaat dan vaak om mensen die buiten Amsterdam wonen.  

 Woonruimte tekort: Er is een tekort aan woonruimte voor mensen met een laag inkomen, hierdoor 

is het bijvoorbeeld voor ‘zelfredzame’ daklozen moeilijk om weer in een stabiele situatie te komen. 

En voor mensen in een voorziening die, met begeleiding, zelfstandig kunnen wonen is er nauwelijks 

doorstroming.  

 Respijtzorg: Er zijn te weinig mogelijkheden voor respijtzorg. Ook zijn er te weinig vrijwilligers de 

zich (langdurend) willen inzetten voor kwetsbare Amsterdammers, zoals bijvoorbeeld 

dementerende ouderen.  

 

4.5 Pluspunten  
 

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

Activiteitencentrum Reel. Bewoners kunnen hier terecht voor verschillende vragen bij professionals en 

vrijwilligers. Als men niet geholpen kan worden in het Pluspunt dan wordt doorverwezen naar de juiste 

persoon/organisatie. Meestal is dat binnen het Huis van de Buurt, en wordt er zonodig warm 

overgedragen. Bezoekers kunnen ook zelf op zoek gaan naar antwoorden, bijvoorbeeld met de 

ondersteuning van een vrijwilliger. In 2019 is in de Witte Boei ook een avond-Pluspunt van start 

gegaan, mogelijk gemaakt door extra middelen die zijn vrijgekomen na het schietincident in het 

jongerencentrum op Wittenburg. Dit Pluspunt voorziet vanaf de start in een behoefte. Er wordt een 

nieuwe doelgroep aangeboord, zowel werkenden als niet-werkenden die niet eerder gebruikmaakten 

van een Pluspunt.  

 

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.  

 

Er is geen apart Pluspunt meer voor Chineessprekenden. Wel zijn er nu Chineessprekende vrijwilligers 

aanwezig bij het algemene Pluspunt in de Boomsspijker. 

In 2019 hebben 950 mensen gebruik gemaakt van een Pluspunt, gemiddeld bijna elf per Pluspunt. 

 

Op 24 september bezocht een geëmotioneerde man het Pluspunt in het Claverhuis Hij liep rond met 

zelfmoord gedachten, was angstig en sliep amper nog. Zijn studie verliep moeizaam, schulden uit het verleden 

achtervolgde hem en in de waan van de dag liep hij vast. Hij wist het niet meer. De man kreeg medicatie voor 

zijn angsten en zijn depressieve gevoelens. 

Een sociaal werker ging met hem aan de slag. Via de huisarts wordt de man verwezen naar de geestelijke 

gezondheidszorg. De man, huisarts en de sociaal werker hebben gezamenlijk de best passende instelling 

gezocht en daar is aangedrongen op de urgentie van de situatie. 
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Er volgt een gesprek met zijn studiebegeleider i.v.m. studievertraging (en daarmee opgebouwde 

studieschuld). In dit gesprek worden afspraken gemaakt om zijn studie op een goede manier te kunnen 

afronden. Zijn huisvestingssituatie is onstabiel, hij woont in een slecht onderhouden huis (lekkages), boven 

een prostitué zonder eigen ingang. Hij voelt zich niet veilig in dit huis en is niet in staat dit op te lossen.  

We ondersteunen hem in het ontbinden van het huurcontract en regelen andere huisvesting. Hoewel niet alle 

problematiek is opgelost, kan worden geconstateerd dat er vele meters zijn gemaakt, op het gebied van zijn 

angst, op het gebied van studie en op het gebied van woningen. Deze stabielere basis biedt hem de 

mogelijkheid om te werken aan zijn geestelijke gezondheid. 

 

 

4.6 Armoede  
 
Het Sociaal en Cultureel Planbureau1 bracht in september het rapport ‘Armoede in kaart 2019’ uit. 

Sinds 2013 neemt armoede jaarlijks af. Het gaat nu (2019) om 939.000 mensen, 5.7% van de 

Nederlandse bevolking. Wanneer rekening wordt gehouden met de schulden van iemand dan neemt 

het percentage toe tot 6.7%. Van alle kinderen is 8.1% arm. Van de jongste kinderen, tot 12 jaar is 9% 

arm. 65-plussers hebben over het algemeen een toereikend inkomen, 3% van deze groep is arm. 

Anders is het beeld bij ouderen boven 90 jaar. Van deze groep is 11% arm.  

Het SCP constateert dat bij alle bevolkingsgroepen de armoede jaarlijks afneemt, met uitzondering van 

Syriërs. In 2013 was die 40% terwijl het nu 55% is. Dat is uiteraard het gevolg van de stroom 

vluchtelingen die een aantal jaren geleden op gang kwam. Ook mensen uit ander vluchtelingenlanden 

hebben een grote kans op armoede.  

 

Van alle arme volwassenen heeft een derde een inkomen uit loondienst. 48% van hen is een 

zelfstandige ondernemer. De twee andere groepen onder de totale groep arme volwassenen, zijn 

bijstandsgerechtigden (22.5%) en pensioenontvangers (15.8%). De helft van de arme 

volwassenen(49%) heeft een migratieachtergrond.  

Het SCP geeft aan dat arme huishoudens in 2017 bijna € 3.000,-- per jaar tekort komen.  

 

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) geeft aan2 dat 17% van de huishoudens geen 

spaarrekening heeft. Volgens het Nibud heeft 20% minder dan € 1.000,-- spaargeld. 

 

4.6.1 Armoede in Amsterdam  
De gemeente geeft aan dat een op de vier Amsterdammers (178.000) geldproblemen heeft, het gaat 

hier om 93.000 huishoudens. Volgens Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente 

Amsterdam ervaart 50.000 van hen (29%) de schulden als probleem. OIS schijft in de Amsterdamse 

Armoede monitor 20183 dat er sprake is van een lichte daling van de lage inkomens: 86.000 

huishoudens (21.1%), 136.800 personen (17.7%). OIS hanteert hiervoor als norm 120% van het 

Wettelijk Sociaal Minimum. In vergelijking met de andere drie grote steden is de rangorde ongewijzigd. 

Rotterdam heeft het hoogste percentage (24%), Amsterdam komt op de tweede plaats.  

Evenals een jaar geleden is het percentage langjarige armoede gestegen, tot 14%. Het percentage 

kinderen dat opgroeit in een minimumhuishouden is wel wat afgenomen, tot 20.3%. 

                                                           
1 Armoede in kaart 2019, Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), Den Haag, september 2019 
2 Factsheet Geldzaken in de praktijk 2018-2019, Nibud, april 2019. 
3 Amsterdamse Armoedemonitor 2018, Onderzoek Informatie en Statistiek, september 2019 
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Het profiel van de groepen waarbij het grootste risico op armoede bestaat is al jaren redelijk stabiel: 

jongeren, ouderen (33%) en groepen met een niet-westerse achtergrond.  

 

4.6.2 Armoede in stadsdeel Centrum  
De Armoedemonitor geeft aan dat stadsceel Centrum het een na laagste percentage inwoners met 

een laag inkomen heeft, namelijk 13%, in 20174. Een jaar eerder was dat nog 13.7%. Ongeveer de helft 

van de wijken van stadsdeel Centrum laten cijfers zien rond het Amsterdams gemiddelde van 17%: 

Nieuwmarkt/Lastage, Oostelijke Eilanden en de Jordaan/Gouden Reael. 8% van de huishoudens in het 

Centrum is 3 jaar of langer een minimum huishouden. 9% van de jongeren in stadsdeel Centrum groeit 

op in een minimum huishouden. Van de ouderen van 66 jaar en ouder leeft 15% in een minimum 

huishouden, met name in de Nieuwmarktbuurt, Oostelijke Eilanden, Jordaan en Gouden Reael. 

 

Een jaar geleden was de Nieuwmarktbuurt, een van de zeven buurten in de stad waar het aandeel 

langdurige arme minimahuishoudens het hoogst was. In deze Amsterdamse buurten leeft 76-78% van 

de minimahuishoudens drie jaar of langer op het minimum. Inmiddels is de situatie verbeterd. Er staan 

geen wijken uit het Centrum meer in deze lijst. 

  

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 2019 geeft 

75.6% (2018: 73.79) financiële problemen als eerste probleem aan in de intake. De armoede is volgens 

onze registratie geconcentreerd in de volgende buurt(combinaties):  
 

Concentratie armoedeproblematiek  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

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

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

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

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

 

Het beeld is niet gewijzigd ten opzichte van 2018. Het beeld wordt deels bevestigd door de meldingen 

voor (Vroeg) Eropaf zoals hieronder vermeld. Van de (Vroeg) Eropaf-meldingen woont 22% in de 

Jordaan (27% armoedeproblematiek), 15% in de Oostelijke Eilanden (21% armoedeproblematiek), 11% 

in de Haarlemmerbuurt (11% armoedeproblematiek) en 10% in de Nieuwmarktbuurt (11% 

armoedeproblematiek). 

 

  2018 2019   

Buurtcombinatie aantal % aantal % 

Buiten gemeente Amsterdam 2 0% 5 0% 

Burgwallen Nieuwe Zijde 100 7% 127 7% 

Burgwallen Oude Zijde 124 8% 160 9% 

De Kolenkit   0% 1 0% 

                                                           
4 Amsterdamse Armoedemonitor2018,, Onderzoek, Informatie en Statistiek, september 2019. 
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De Weteringschans 97 7% 114 7% 

Grachtengordel West 65 4% 90 5% 

Grachtengordel Zuid 68 5% 94 6% 

Haarlemmerbuurt 151 10% 186 11% 

Jordaan 337 23% 382 22% 

Museumkwartier 1 0%  0 0% 

Nieuwmarkt/Lastage 132 9% 177 10% 

Oostelijke Eilanden/Kadijken 258 18% 256 15% 

Osdorp Midden 1 0% 1 0% 

Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt 1 0% 1 0% 

Tuindorp Oostzaan 2 0%  0 0% 

Van Galenbuurt 3 0% 1 0% 

Volewijck 1 0% 1 0% 

Vondelbuurt   0% 1 0% 

Weesperbuurt/Plantage 129 9% 105 6% 

Eindtotaal 1472 100% 1702 100% 

 
 

4.6.3 Risicogroepen armoede  
In deze paragraaf worden de verschillende stedelijke cijfers vergeleken met de registratiecijfers van 

CentraM. 

 

Alleenstaande ouders 

Eenouder gezinnen behoren vaker dan gemiddeld tot de minima (35% van de minimahuishoudens5). 

In stadsdeel Centrum is 5.1% van de huishoudens een eenouder gezin, bijna 8% van de inwoners. 

 

11.3% (12% in 2018) van de cliënten van CentraM leeft in een eenouder huishouden. In stadsdeel 

Centrum is het percentage eenoudergezinnen 5.1 %.  

 

Alleenstaanden  

Bijna 40% 6van de inwoners van stadsdeel Centrum voert een huishouden alleen. Wanneer we alleen 

naar de huishoudens kijken zien we een ander beeld. 62.2% van de huishoudens wordt gevoerd door 

een alleenstaande (2018: 61.8%). Evenals eenoudergezinnen behoren alleenstaanden ook vaker dan 

gemiddeld tot de minima (23%7). Een jaar geleden was dit 24%. Het percentage alleenstaanden onder 

de minimahuishoudens is de laatste jaar toegenomen, van 63% in 2011 naar 68% in 2017. 

Het gemiddelde in Amsterdam is 53.1% is. Bij CentraM is 51.9% (46.5% in 2018) van alle cliënten 

alleenstaand.  

 

 

 

  

                                                           
5 Amsterdamse Armoedemonitor 2018 
6 Stadsdelen in cijfers 2019, OIS, december 2019 
7 Amsterdamse Armoede monitor 2018 
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Werkende armen 

Het hebben van werk (als inkomstenbron) is een belangrijke indicatie voor de mate van armoede. 

Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau8 is 33% van de armen in Nederland een werkende arme. 

In Amsterdam heeft slechts 4% van de minimahuishoudens een inkomen uit arbeid. Toch komen meer 

werkende armen in de knel. Twee groepen lichten we hier uit: zelfstandigen zonder personeel (zzp) en 

jonge kostwinners. Zzp-ers vormen een diverse groep. Het gaat om mensen die na de economische 

crisis niet meer terug zijn gekomen op hun oude niveau. Maar het gaat vooral ook om mensen die als 

zelfstandige ingehuurd worden voor de zorg, bouw, schoonmaak etc. Zzp-ers vallen in de meeste 

gevallen onder de groep minima, namelijk van 31% van alle werkenden.  

 

Binnen de groep mensen met werk in loondienst als belangrijkste inkomensbron, hebben de 

hoofdkostwinners jonger dan 25 jaar een verhoogde kans op armoede (13%). Ook bij een eigen bedrijf 

heeft deze groep een sterk verhoogde kans op armoede (29%). Die verhoogde kans zien we ook nog 

terug in de leeftijdscategorie tot 30 jaar (23%), daarna wordt het fors lager (30-34 jaar 14%). 

Uit de Amsterdamse Armoedemonitor blijkt dat huishoudens met een jonge kostwinner zonder meer 

vaker tot de minima behoren. Van de groep kostwinners jonger dan 25 jaar heeft 19% een 

minimuminkomen. Het gaat wel om een beperkte groep, slechts 3% van alle huishoudens heeft een 

kostwinner in deze leeftijdscategorie. 

 

Het percentage minimahuishoudens met een inkomen uit loon was 12% in 2017, waar dat zes jaar 

eerder nog 17% was.  

 

Van de cliënten van CentraM werkt 20% (2018: 18%) in loondienst en werkt 5% (2018: 5%) zelfstandig.  

 

Migratieachtergrond 

In de Amsterdamse Armoedemonitor is duidelijk te zien dat het armoedepercentage beïnvloedt wordt 

door migratieachtergrond. 15% is het gemiddelde van Amsterdammers met een laag inkomen (een 

inkomen tot 120% WSM). Amsterdammers zonder migratieachtergrond scoren lager dan gemiddeld 

(8%). Bij mensen met een niet-Westerse migratieachtergrond ligt het armoedepercentage veel hoger 

dan gemiddeld. De armoede is het grootst bij Amsterdammers van Marokkaanse herkomst, 30% van 

hen heeft een inkomen tot 120% van het Wettelijk Sociaal Minimum. Bij de groep ‘overige met een 

niet westerse achtergrond’ ligt het percentage iets lager (27%). Bij Turkse Amsterdammers was dit 25% 

(2% minder dan in de Armoedemonitor van 2017). Ook de overige percentage liggen iets lager dan in 

de vorige Armoedemonitor: Antillianen en Arubanen 23% (24% in 2018) en Surinamers 22% (was 23%).  

Wanneer we de groep ‘overige niet-westerse migratie herkomst’ nader bekijken dan springen twee 

groepen in het oog. De eerste groep zijn Amsterdammers van Eritrese herkomst (73%) en 

Amsterdammers van Syrische herkomst (72%). Dit was 62% in de Armoedemonitor 2017. Het gaat hier 

voornamelijk om vluchtelingen c.q. statushouders. Veel van hen zijn afhankelijk van een 

bijstandsuitkering.  

 

Voor kinderen met een niet-westerse migratieachtergrond ligt het minimapercentage hoger dan 

gemiddeld. Met name kinderen met een niet-westerse migratieachtergrond (31%) lopen kans op te 

groeien in een minimahuishouden. Bij kinderen met een Marokkaanse migratieachtergrond is dit 30%. 

                                                           
8 Armoede in kaart 2019, Sociaal en Cultureel Panbureau, 3 september 2019 
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Wanneer we naar de bevolking in stadsdeel Centrum kijken, dan zien wij dat 16.3% van niet-westerse 

herkomst is.  

 

Binnen CentraM is het percentage cliënten van niet-Westerse afkomst 31.2% (2018: 30.7%). De 

grootste groep is de verzameling ‘overige niet-Westerse afkomst’, namelijk 15.3% (2018: 16.4%), 

daarna de Marokkaanse stadsdeel bewoners, met 5.4% (2018: 5.4% ). In onderstaand schema worden 

de registratiecijfers afgezet tegen de bevolkingscijfers. 

 

Migratieachtergrond  Cliënten  

 2017 

Cliënten 

2018 

Cliënten 

2019  
Bewoners  

2019 

Surinamers 6.1% 6.7% 7.3% 2.9%% 

Antilianen 1.0% 0.8% 1.3% 0.8%% 

Turken 1.9% 1.4% 1.9% 1.1% 

Marokkanen 5.5% 5.4% 5.4% 1.7% 

Overige niet- Westerse migratie achtergrond 14.3% 16.4% 15.3% 9.9% 

Totaal niet-Westerse migratie achtergrond 28.4% 30.7% 31.2% 16.4% 

Nederlandse herkomst 66.1% 63.7% 62.3% 56.2% 

 

Mensen met een uitkering 

Van de minimahuishoudens heeft de grootste groep een bijstandsuitkering als inkomensbron (38%). 

Het aandeel minimahuishoudens met een andere uitkering is 39%. In stadsdeel Centrum heeft 4.6% 

van de huishoudens een bijstandsuitkering.  

 

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

inkomstenbron, 29% (2018: 32%).  

 

Een overzicht van de cliënten die leven van een bijstandsuitkering:  

 

Buurt 
Cliënten 
2019 

Oostelijke Eilanden/ Kadijken 36% 

Plantage / Weesperbuurt 42% 

Jordaan  32% 

Nieuwmarkt / Lastage  24% 

Haarlemmerbuurt 31% 

 

De percentages liggen in werkelijkheid waarschijnlijk hoger, omdat bij een aanzienlijk deel van de 

cliënten onvoldoende zicht is op het inkomen. Wanneer het percentage wordt berekend over de bron 

van inkomsten die bij ons bekend is, dan is het percentage op de Oostelijke Eilanden 67%. AOW is 

buiten beschouwing gehouden.  
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AOW gerechtigden 

Van het aantal huishoudens, naar leeftijd, is 24% van de hoofdkostwinners 66 jaar of ouder. 

Amsterdam heeft, zoals ook in Rotterdam, een relatief hoog percentage ouderen met een laag 

inkomen, namelijk 33% (>65 Jaar). Bij individuele personen in stadsdeel Centrum is 15.1% 65 jaar of 

ouder. Het stedelijk gemiddelde is 12.5%. Van de cliënten van CentraM heeft 22% (2018: 25%) AOW.  

 

4.7 Huiselijk geweld  
 

CentraM heeft twee aandachtsfunctionarissen. Zij maken actief deel uit van het netwerk en vergroten 

de signaleringsfunctie van professionals en vrijwilligers van huiselijk geweld en ondersteunen het 

gebruik van de meldcode. Zij kunnen worden geconsulteerd. Ook geven zij voorlichting, zoals 

bijvoorbeeld in een workshop in het Claverhuis aan bezoekers van de 'Markt voor prettig en veilig 

wonen in de Jordaan'. Daarnaast hebben zij ook een workshop gegeven voor oudere buurtbewoners, 

over veilig beheren van de bankrekening.  

 

In 2019 zijn 14 meldingen geregistreerd van huiselijk geweld. Meestal gaat het om fysiek en psychisch 

geweld. De melding betreffen vooral (ex)partnergeweld (43%). Gelukkig ging het in mindere mate om 

kindermishandeling 14%. Eenzelfde percentage betreft financiële uitbuiting van ouderen.  

 

CentraM ondersteunt het vrijwilligersnetwerk Blue op het gebied van huiselijk geweld.  

Hierbij zijn acht vrijwilligers aangesloten, drie van hen zijn ervaringsdeskundig. Door de vrijwilligers is 

vier keer een vermoeden van huiselijk geweld gemeld. Twee keer betrof het ouderenmishandeling en 

twee keer partnergeweld. 

Om de deskundigheid te verbreden en de kans op vroegsignalering te vergroten zijn ook (andere) 

vrijwilligers van CentraM (en vrijwilligers van DOCK) uitgenodigd deel te nemen aan een specifieke 

training. De training is opgezet in samenwerking met de Vrijwilligerscentrale Amsterdam en de 

Vrijwilligers Academie. Er hebben 16 vrijwilligers deelgenomen. Vanwege grote belangstelling wordt 

deze training in het voorjaar herhaald. 

 

4.8 Informele zorg 
 

4.8.1 Vrijwilligerswerk  
CentraM heeft 105 vrijwilligers. Zij zijn op veel verschillende plekken actief en worden steeds vaker 

ingezet. Zo zijn er bij de inloopmomenten Pluspunt en Financieel café 18 vrijwilligers werkzaam; elke 

vrijwilliger ondersteunt 3-4 Amsterdammers per keer bij een vraag. In de stabilisatiefase en de nazorg 

van schuldhulp zijn dit jaar 10 vrijwilligers (langer durend) ingezet ten behoeve van 23 cliënten. Binnen 

de schuldhulp zijn zes ervaringsdeskundigen actief. 

Naast de inzet van vrijwilligers van CentraM wordt ook een beroep gedaan op het netwerk van andere 

(vrijwilligers)organisaties. 

 

CentraM heeft vier vrijwilligerscoördinatoren. Zij werken als een team samen, ieder met een eigen 

aandachtsgebied. Ook wordt er nauw met DOCK samengewerkt.  

Het gezamenlijk beleid is in 2019 geactualiseerd: afstemming van het aanbod trainingen, gezamenlijke 

trainingen en gezamenlijke activiteiten, zoals vrijwilligersuitjes. Het bijgestelde vrijwilligersbeleid is 
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onderdeel van het informatiepakket voor nieuwe vrijwilligers en geldt als leidraad voor professionals 

in het werken met vrijwilligers. 

Er is samen met DOCK een dag georganiseerd rondom NL Doet en actief aandacht besteed aan de 

Nationale vrijwilligersdag. Daarnaast is er samen deelgenomen aan het overleg Platform informele 

zorg waar we met elkaar de transitie van het vrijwilligersbeleid naar 2021 kunnen waarborgen. 

 

De vrijwilligers zijn actief op vele gebieden. Zij hebben een belangrijk aandeel in: 

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

Boomsspijker; 

 Welzijn op Recept; 

 de Financieel Cafés; 

 de rol van Vertrouwenspersoon huiselijk geweld (Blue); 

 de sorteertraining (als budgetcoach); 

 de ondersteuning bij de (thuis) administratie; 

 de projecten van schuldhulp, zoals ‘Ontzorgen’; 

 het zijn van een maatje in de schulddienstverlening; 

 de hulp aan ouderen uit de Chinese leefgemeenschap; 

 de outreachende huisbezoeken; 

 het Alzheimer trefpunt; 

 de thuisadministratie; 

 de belastingdagen; 

 burenhulp (boodschappen halen, gezelschap, klusjes in/om huis, wandelen, ziekenhuisbezoek, pc 

vragen, uitje naar museum of koffie drinken). 

 

4.8.2 Welzijn op Recept  
Welzijn op Recept wordt in stadsdeel Centrum op een andere manier uitgevoerd dan in de andere 

stadsdelen. Het verschil is dat de welzijnscoaches geen professional zijn, maar vrijwilligers die worden 

begeleid door een professional. Dit samenwerkingsproject met DOCK had hierdoor een lange 

aanlooptijd. In 2019 is conform offerte gepresteerd. In 2019 hebben 62 mensen een Welzijn op Recept-

traject gehad, waarvan 53 (32% meer dan 2018) nieuw zijn aangemeld. Er zijn 44 trajecten afgerond.  

De cliënten zijn vooral ouderen in een sociaal isolement.  

Er worden zes arrangementen (Kracht van de Natuur, Lichaam & Geest, Ontdekken & Doen, Bewegen 

met plezier, Kunst & Cultuur, Smakelijke ontmoetingen en Inzet Maatje, Vrijwilligerswerk) 

aangeboden. ‘Inzet Maatje’ is het meest ingezette arrangement.  

 

Het afgelopen jaar is er opnieuw veel geïnvesteerd in het onder de aandacht brengen van Welzijn op 

Recept bij huisartsen. Inmiddels verwijst twee derde van de huisartsen in het werkgebied naar Welzijn 

op Recept.  

 

Het werken met vrijwillige welzijnscoaches heeft zowel meerwaarde als een keerzijde. De drempel is 

bijvoorbeeld lager en de vrijwillige welzijnscoaches hebben meer tijd beschikbaar dan een 

professional. De keerzijde is het grote verloop onder de vrijwilligers en de investering die wij steeds 

weer in nieuwe welzijnscoaches doen om het gewenste kwaliteitsniveau te handhaven, zoals een 

training motiverende gespreksvoering. 
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4.9 Veilige Haven 
 

In 2019 heeft Veilige Haven tot nu toe 80 (64 in 2018) unieke cliënten ondersteund, waarvan 66 nieuwe 

cliënten. Het overgrote deel (77% ) komt uit Amsterdam. Ongeveer de helft van de cliënten is LHBTI-

vluchteling. Mensen die een beroep op de Veilige Haven doen zijn vaak jonger dan 28 jaar (64%). De 

jongste was 14 jaar. Vaak zijn zij mannelijk (61%). 20% van de cliënten is transgender. Deze groep 

neemt de afgelopen jaren toe.  

 

De overgrote groep is van niet-westerse herkomst (61%), daarna Marokkaans (11%) en Turks (9%). 

 

De problematiek bestaat vooral uit bi cultureel/cultuurverschil en (LHBTI) identiteit (79%), familie 

(10%), huisvesting (8%), eenzaamheid (8%), juridische kwesties (8%) en (huiselijk/geestelijk/eer 

gerelateerd) geweld (5%). 

 

Naast de directe hulpverlening is er 83 maal consultatie/voorlichting gegeven/overleg geweest, 

voornamelijk aan andere hulpverlenende instellingen die contact opnamen over de hulpverlening aan 

een bi culturele LHBT-cliënt die zij begeleiden. Voorbeelden van voorlichting: de klantmanagers van 

WPI, GGD en LHBT-activisten uit Japan en China. 

 

De Veilige Haven heeft een groot netwerk. Dit netwerk wordt ook zo goed mogelijk ingezet ten 

behoeve van vroegsignalering, informatiedeling, dienstverlening en verwijzing. Inmiddels is er binnen 

de organisaties voor Maatschappelijke Dienstverlening en MEE ook een stevig netwerk, mede dankzij 

de jaarlijkse training en de intervisiebijeenkomsten. Hierdoor wordt er steeds meer doorverwezen 

vanuit Veilige Haven naar de LHBT-aandachtsfunctionarissen.  
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5. Projecten 
 

5.1 Analyse op wijkniveau  
 

5.1.1 (Nazorg) maatjes   
In 2019 zijn specifiek maatjes aangetrokken voor het begeleiden van cliënten in de nazorgfase. Een 

maatje onderhoudt contact met de cliënt, biedt ondersteuning en stimuleert de cliënt een bezoek te 

brengen aan het Financieel Café. In 2019 waren er 19 vrijwilligers en 6 ervaringsdeskundigen actief op 

het gebied van financiën.  

 

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

• 10 vrijwilligers zetten zich in als nazorgmaatje, in het onderdeel ‘ontzorgen’ en als maatje 

gedurende het schuldhulptraject. 

• 2 vrijwilligers zijn inzetbaar als individueel maatje en worden ingezet in het Financieel Café. 

• 10 vrijwilligers ondersteunen individueel 24 cliënten.  

• 6 ervaringsdeskundigen zijn actief in een sorteergroep, Pluspunt en Financieel Café. 

• 5 ervaringsdeskundigen ondersteunen 7 individuele cliënten in nazorg en als maatje gedurende 

het schuldhulptraject. 

 

5.1.2 Financieel Café  
Cliënten met een schuldhulpdossier kunnen op vijf interne locaties en één externe locatie (HVO De 

Vaart) langskomen om te werken aan hun dossier. Hier is vaste ondersteuning beschikbaar. Van een 

schuldhulpverlener, een sociaal werker, een vrijwilliger en een gastvrouw/heer. Door deze vaste 

bezetting kan er extra aandacht gegeven worden aan de sfeer/gevoel van veiligheid binnen de groep. 

Het Financieel Café is daardoor een plek waar cliënten zich, ondanks de problematiek, prettig voelen 

en naar terug komen. Cliënten die op regelmatige basis naar het Financieel Café komen, hebben 

gemiddeld een snellere doorstroom binnen het schuldhulpverleningstraject.  

 

Het aantal bezoekers is op alle locaties flink toegenomen, een toename van 259%, tot 1195. Cliënten 

komen gemiddeld vijf keer in een jaar. De Boomsspijker is in 2019 gestart (14% van het geheel), de 

meeste mensen komen in de Witte Boei (44%). Hier is het Financieel Café in 2018 gestart. Het voorziet 

duidelijk in een behoefte, maar niet overal loopt het al voldoende. Begin 2020 wordt gekeken of we 

alle Financieel Cafés laten bestaan, danwel cafés zullen samenvoegen.  

 

In een van de Financieel Cafés van CentraM, HVO de Vaart, wordt een cliënt begeleid die nog een straf uitzit 

tot eind maart. De man kreeg toestemming om de straf extern uit te zitten, met als voorwaarde dat hij geen 

nieuwe delicten pleegt en verslavingszorg en dagbesteding accepteert. Met dit verhaal leek het op het eerste 

gezicht moeilijk om een regeling rond te krijgen. De man houdt zich echter aan alle afspraken en is in een 

restaurant als afwasser aan de slag gegaan, met behoud van zijn zakgeldregeling.  

  

Wekelijks bezoekt de man het Financieel Café HVO de Vaart en soms het Financieel Café van de Witte Boei 

om stukken aan te leveren. Hij vertelt dan graag dat hij geen nieuwe delicten heeft gepleegd. In nauwe 

samenwerking met zijn begeleider van HVO de Vaart is het gelukt om een aanvraag te doen. Vlak voor kerst 

werd duidelijk dat de Gemeentelijke Kredietbank een saneringskrediet heeft toegekend. Na het ‘ uitzitten’ van 

de straf gloort een schuldenvrije toekomst. 
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5.2 Overige projecten Werk, Participatie en Inkomen  
 

5.2.1 Grip op je geld  
Grip op je Geld is een stedelijk afgesproken werkwijze en een vorm van een financieel spreekuur. 

CentraM voert dit uit bij de Sociale Kruidenier van de Protestantste Diaconie Amsterdam, gelegen 

naast een van de twee uitgiftepunten van de Voedselbank in stadsdeel Centrum.  

In 2019 zijn er 200 bezoekers geweest verdeeld over 34 inloopmomenten (gemiddeld 6 bezoekers). 

Vooral aan het begin van de maand is het druk omdat bezoekers van de Sociale Kruidenier dan nieuw 

te besteden budget ontvangen.  

De vragen bij Grip op je Geld hebben met name betrekking op administratie, minimavoorzieningen en 

vragen over zorg.  

 

5.2.2 Op Eigen Kracht  
Dit jaar heeft CentraM in samenwerking met de Regenboog groep twee Op Eigen Kracht-trainingen 

aangeboden. Totaal hebben vijftien deelnemers de training succesvol afgerond. Enkele deelnemers 

zijn daarna doorgestroomd naar vervolgtrainingen zoals: ‘werken aan je toekomst’.  

 

5.2.3 Schuldhulpverlening aan ondernemers  
Dit jaar hebben we ingezet op een verbeterd aanbod voor zelfstandig ondernemers. Zelfstandig 

ondernemers zijn een moeilijk bereikbare groep, met vaak schrijnende problematiek. Het vraagt om 

onder andere extra inzet en specifieke communicatie om deze groep te bereiken. Bij de ontwikkeling 

van een passend aanbod werken wij nauw samen met onze netwerkpartners zoals de andere MaDi’s 

in de stad, team Zelfstandigen en Zuidweg en Partners.  

 

Daarnaast ontwikkelt CentraM een aanpak voor sekswerkers, die voor hun werkzaamheden ook als 

zelfstandigen ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Bij sekswerkers geldt vooral dat er een 

basis van vertrouwen moet zijn voordat zij zich bij hulpverlening melden. Na een succesvolle 

samenwerking met Scharlaken koord hebben we onze samenwerking inmiddels uitgebreid naar HVO 

Querido en Leger des Heils. 

 

5.2.4 Wegwijs in schuldhulp 
In 2019 zijn er door de WIS-trainer van CentraM, twee (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 van deelnemers 

zoals schulden bij de overheid (CJIB, belastingen, terugvorderen uitkering) en de strakke procedures, 

zoals doorbetalen van vaste lasten.  

 

5.2.5 SHV op locatie  
Sinds een aantal jaren is er een schuldhulpverlener werkzaam op de locatie van WPI. Waar voorheen 

gewerkt werd met een (dedicated) klantmanager van WPI, worden sinds dit jaar alle klantmanagers 
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van WPI betrokken in de dienstverlening. Het reeds bestaande contact van de cliënt met zijn/haar 

klantmanager bevordert het vervolgcontact na een budgetadviesgesprek.  

Cliënten worden via verschillende wegen aangemeld: via de beslaglijst, via de klantmanager en via RIS. 

Dit jaar zijn 86 mensen op locatie uitgenodigd voor een adviesgesprek.  

 

Het percentage ‘no show’ blijft groot. Net als binnen de reguliere schuldhulpverlening blijven we 

zoeken naar manieren waarop we cliënten vroegtijdig kunnen bereiken.  

Cliënten waarmee wij in contact zijn gekomen, reageren veelal positief. Zij gaan dan ook in op een 

vervolgaanbod.  

 

5.2.6 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 en de klantmanager spreken samen met deze cliënten. Het doel is om te 

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

en het voorkomen dat de financiële problemen groter worden. Er zijn 31 cliënten gesproken. Bij 35% 

van de cliënten is het inkomen gerepareerd, is 13% verwezen naar schuldhulp en met 10% is een 

budgetplan opgesteld. Drie van de 31 gaven aan zelf de schuld te kunnen regelen.  

 

Cliënten bij Geregelde betaling blijken regelmatig meerdere schulden te hebben. Hiervoor is de pilot 

‘Weet wat je Besteedt’ ontwikkeld. Wanneer het gaat om kleinere schulden, kan de 

schuldhulpverlener gedurende negen maanden begeleiding en ondersteuning bieden. Er wordt een 

plan van aanpak en een budgetplan gemaakt. In deze periode zijn hulpvragen van cliënten opgevolgd.  

 

5.2.7 Stadsbank van Lening 
De Stadsbank van Lening heeft ongeveer 35.000 klanten die een onderpand belenen en in ruil daarvoor 

krijgen ze geld. Veel van hen zijn sinds langere tijd klant, en veel van hen behoren tot een (financieel) 

kwetsbare doelgroep. Afgelopen jaar heeft één van onze schuldhulpverleners wekelijks spreekuur 

gehouden op locatie. Belangrijkste doel hiervan is om bezoekers van de Stadsbank van Lening tijdig te 

informeren over de mogelijkheden voor ondersteuning bij geldproblemen.  

  

5.3 Armoedepreventie  
 

5.3.1 Activiteiten gericht op ouders met financiële problemen  
In het voorjaar 2019 is er contact gelegd met verschillende verloskundigepraktijen om 

samenwerkingsmogelijkheden te bespreken. Om diverse redenen zien zij daar geen mogelijkheden 

voor. Het blijkt echter wel mogelijk om folders aan te leveren. We hebben daarom antwoordkaarten 

ontwikkeld waarbij (aanstaande) ouders zelf een budgetadviesgesprek kunnen aanvragen. De kaarten 

zijn verdeeld over scholen, kinderdagverblijven, verloskundigen en gezondheidscentra.  

 

Vanuit CentraM koesteren we al lange tijd de wens om een inloopspreekuur op basisscholen te 

organiseren. We hebben contact gelegd met twee scholen om de mogelijkheden verder te 

onderzoeken. Het belang van een goede samenwerking met het ouder- en kind team kwam hierin naar 
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voren. Mede dankzij de ontwikkelingen van de buurtteams staat samenwerking weer op de 

gemeenschappelijke agenda. In 2020 zal dit verder worden opgepakt.  

 

5.3.2 Financiële educatie aan gezinnen binnen de crisisopvang  
Vanuit de overtuiging dat armoedebestrijding vaak te verkokerd wordt aangepakt, is door leden van 

de stuurgroep GGZ, CentraM, GGZ InGeest en het Leger des Heils een voorstel voor integrale en 

langdurige aanpak voor (eenouder)gezinnen ontwikkeld. Dit is succesvol aan de stuurgroep 

gepresenteerd. De aanpak voor (eenouder)gezinnen in de crisisopvang bestaat onder andere uit de 

volgende onderdelen: snelle aanpak schulden, financiële educatie voor kinderen en een peer-

supportgroep voor de ouders. Belangrijk uitgangspunt in de aanpak is co-creatie, samen met bewoners 

het project vormgeven.  

 

5.3.3 Werksessie: “is armoede een maatschappelijk probleem?” 
De publicatie en de presentatie van het boek Liefdadigheid Naar Vermogen in december 2019 was 

voor CentraM het startsein om met regelmaat ervaringsdeskundigen en experts uit uiteenlopende 

disciplines bij elkaar te brengen. Doel hiervan is met elkaar van gedachten te wisselen over de 

ontwikkeling van een visie op armoede. Het armoedevraagstuk vraagt om nieuwe inzichten en nieuwe 

denkrichtingen die inspireren om het huidige en toekomstige armoede vraagstuk op te lossen. Dit doen 

we door het organiseren van expert sessies. De eerste expertsessie in december was een succes; in 

2020 zullen nog twee sessie worden georganiseerd.  

 

5.4 Projecten Inclusief Centrum/Alliantie Wijkzorg Centrum 
 

Onderstaand geven wij de projecten van Inclusief Centrum weer waarin CentraM een actieve rol 

heeft. 
 

5.4.1 Toegankelijkheid  
In 2019 hebben we (vanuit de start in 2018) een vervolg gegeven aan het versterken van de sociale 

toegang van Huis van de Buurt Claverhuis. Dit betrof zowel het versterken van de samenwerking in het 

Claverhuis, als ook de uitrol van het concept naar Huis van de Buurt Boomsspijker.  

Doel van deze aanpak is het realiseren van gezamenlijke verantwoordelijkheid van de verschillende 

partijen die dienstverlening bieden voor de toegang binnen de Huizen van de Buurt. Op deze manier 

kunnen bezoekers zo snel mogelijk passende ondersteuning ontvangen en voorkomen we dat zij van 

het kastje-naar-de-muur worden gestuurd. Deze aanpak werkt. 

 

In het Claverhuis zien we een stijging van het aantal bezoekers en ervaren de werkers kortere lijnen in 

de samenwerking. Elke zes weken komen twaalf betrokken organisaties (zowel formele als informele 

partijen) bij elkaar, bespreken de voortgang en mogelijke knelpunten en maken concrete plannen. Zo 

zijn er bijvoorbeeld drie inhoudelijke (integrale) themaweken georganiseerd: vrijwillige inzet, wonen 

en eenzaamheid. Hier hebben wij één gezicht naar buiten laten zien. Op deze manier wordt optimaal 

gebruikt gemaakt van de gezamenlijke kennis en kunde van onze partners inwoners/bezoekers.  

 

In de Boomsspijker en de Witte Boei is een vergelijkbaar traject gestart. Deze trajecten kennen een 

minder succesvolle start dan in het Claverhuis. De oorzaak hiervan ligt voor een deel aan personele 
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wisselingen, maar vooral omdat er in het Claverhuis meer capaciteit beschikbaar is om het proces van 

samenwerken te blijven voeden.  

Er is na de zomer meer capaciteit gecreëerd voor het werken aan de samenwerking in de andere 

Huizen van de Buurt. Er is nu een stevige basis neergezet.  

 

5.4.2 Pilot zelfredzame daklozen 
Het succesvolle project zelfredzame daklozen is in het Claverhuis in 2019 uitgerold naar andere 

stadsdelen. Steeds meer daklozen weten de weg naar het Claverhuis te vinden. In 2019 daar is aan 

ruim 150 mensen door verschillende organisaties advies en ondersteuning geboden. Zo’n 70 mensen 

zijn door de GGD doorverwezen naar de ondersteuning in het Claverhuis.  

De ‘zelfredzame’ daklozen worden in eerste instantie opgevangen door een collega van de Regenboog 

Groep. Deze maakt een integraal plan van aanpak. De ondersteuning begint direct; bij de uitvoering 

van het plan van aanpak worden de partners intensief betrokken. Door het succes van het project 

bezoeken nu ook daklozen het Claverhuis zonder te zijn doorverwezen. De verschillende betrokken 

partijen bekijken met elkaar hoe we in de dienstverlening en bejegening ervoor kunnen zorgen dat 

iedereen een plek krijgt in de ondersteuning.  

Steeds vaker wordt de kennis en ervaring van medewerkers die betrokken zijn bij de dienstverlening 

aan zelfredzame daklozen ook buiten de locatie van het Claverhuis geraadpleegd. Men weet elkaar 

steeds beter te vinden. Bijvoorbeeld in de Boomsspijker, die ook veel wordt bezocht door daklozen. 

  

5.4.3 Aanpak dementie 
Het project Aanpak dementie wordt uitgevoerd in Centrum Oost. Het doel is dat mensen met 

geheugenproblemen, die nog thuis wonen, zo lang en prettig mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven 

wonen en nog mee kunnen blijven doen in de buurt.  

 

Wat hebben we gedaan: 

- Met verschillende partijen is gewerkt aan: het dementievriendelijk maken van de buurt, met 

name de buurten op en rond de Oostelijke Eilanden en aan een betere aansluiting van de zorg 

voor mensen met dementie op de wensen van bewoners. Dit doen we onder andere door het 

organiseren van trainingen en is er een huiskamer geopend voor mensen met 

geheugenproblemen in de Witte Boei (voor en door dementerenden).  

- We werken nauw samen met de Tao of Care die in het Centrum de pilot sociale benadering 

dementie uitvoert. 

- Op verschillende manieren is het gesprek gevoerd over dementie. Met betrokken 

professionals, vrijwilligers en buurtbewoners is gesproken over hoe we de zorg en 

ondersteuning in de wijk voor mensen met dementie kunnen verbeteren.  

- Er is een communicatieplan gemaakt dat gericht is op het helder en eenvoudig communiceren 

met bewoners over bij wie en waar zij terecht kunnen met hun vraag. Hierdoor is het voor 

mensen met vragen over geheugenproblemen (van hunzelf en/of van hun naasten of 

buurtgenoot) niet nodig om zelf de hele sociale kaart te kennen.  

 

5.4.4 Platform informele zorg 
Het Platform informele zorg is in 2019 verder opgebouwd. De formele en informele partners die 

informele zorg bieden, bespreken samen casuïstiek en bekijken wat er nodig is om de samenwerking 
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met formele zorg zo goed mogelijk vorm te geven. Er is veel werk en er zijn te weinig vrijwilligers. 

Hiervoor is een gezamenlijke vrijwilligerswervingscampagne ontwikkeld die in het voorjaar van 2020 

van start gaat. Het Platform stelt zich ten doel om een duidelijk gezicht te vormen naar formele 

organisaties. In dit kader wordt een folder ontwikkeld. Het Platform komt eens per twee maanden bij 

elkaar.  

 

5.4.5 Pilot Resource Management 
De Aanpak Resource Management is een project dat we samen met de Alliantie Wijkzorg West 

uitvoeren (Centrum West en in Westerpark). In beide gebieden zijn regisseurs opgeleid om de R-ACT 

(Resouce Group Assertive Community Treatment)-methode toe te passen in hun contact met hun 

cliënten. In deze methode is er veel aandacht voor het inzetten van het persoonlijk netwerk. Waar 

nodig herstellen ze het netwerk van een cliënt of boren ze nieuw netwerk aan. In stadsdeel Centrum 

zijn acht regisseurs (voor een aantal uren per week) betrokken, waarvan twee van CentraM. In 2019 

hebben zij gezamenlijk 49 cliënten volgens deze methodiek ondersteund. Voor de aanpak is een 

instrument ontwikkeld dat ondersteunt bij het capaciteitsmanagement. Gekeken wordt hoe dit 

instrument nauw kan aansluiten bij andere ICT-instrumenten, zoals Koppl. 

 

5.5 Projecten Stadsdeel  
 

5.5.1 Mantelzorgconsulent 
In het afgelopen jaar is in het kader van het project Mantelzorgconsulent aan 160 mantelzorgers 

ondersteuning geboden, 50% meer dan in 2018. Er zijn 85 nieuwe mantelzorgers in beeld gekomen. 

Daarnaast is er door middel van onder andere voorlichtingsactiviteiten een grotere groep 

mantelzorgers bereikt. Deze korte informatie en adviescontacten zijn niet geregistreerd.  

De mantelzorgers zijn vaak vrouwen in de leeftijdscategorie van 45 tot 70 jaar. Mantelzorgers melden 

zich zelf aan of worden verwezen door huisartsen, casemanagers dementie, activiteitenbegeleiders, 

ergotherapeuten, ziekenhuizen, Markant of komen via sleutelfiguren zoals actieve bewoners binnen.  

 

Een buurtgenoot (42) heeft zich ontfermd over een 83-jarige dementerende man. Hij doet de boodschappen, 

de administratie en de financiën, biedt gezelschap en gaat met meneer naar artsen. De mantelzorger heeft 

ondersteuning nodig in de administratie en financiën en roept hulp in via een casemanager. 

De (dementerende) man wil zoveel mogelijk zelf blijven doen. We bekijken de mogelijkheden om de financiën 

op een veilige manier in te richten. Samen met de (dementerende) man gaat de consulent naar de bank. Daar 

worden de belangrijkste zaken geregeld. Nu er toegang is tot de in- en uitgaven kan de consulent een 

budgetoverzicht maken. In overleg met hem wordt een selectie gemaakt van zijn uitgavenpatroon. Er worden 

tientallen goede doelen opgezegd, evenals overbodige verzekeringen. Er wordt een leefgeld- en spaarrekening 

geopend zodat inkomsten en vaste lasten niet in gevaar komen en dat zoveel mogelijk per automatische 

incasso wordt betaald. Ook wordt een DigiD en zorgtoeslag aangevraagd.  

Daarnaast worden door de sociaal werker de rekeningen van de thuiszorg beoordeeld en betaald. Er is 

overzicht en rust gebracht in de administratie. De casemanager ziet toe of de juiste zorg geleverd wordt. 

 

 

In 2019 is extra aandacht besteed aan de jongere mantelzorgers. Om hen te bereiken is onder andere 

contact gezocht met organisaties en instellingen die met en voor kinderen en jongeren werken, zoals 

het jongerenwerk van DOCK, Ouder Kind Team, schooladviseurs (GGD) en scholen. 
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De vragen van mantelzorgers zijn velerlei. Een kleine greep: respijtzorg, inzet van bewindvoering, 

begrenzen van taken bij overbelasting, rouw bij leven, juridische vragen, aanvragen van WLZ-indicatie, 

administratie, financiële tegemoetkomingen, aanvraag mede-huurderschap, combineren van 

mantelzorg en werk, problemen met zorgaanbieders en aanvragen PGB ambulante begeleiding. Bij 

mantelzorgers voor dementerenden is ook behoefte aan informatie en gesprekken over het ziektebeeld 

en voorzieningen (dagbesteding, woonzorgvoorzieningen, bewindvoering, casemanager dementie en 

mantelzorgmakelaar). 

 

5.5.2 Avond Pluspunt 
Na het schietincident op Wittenburg zijn er extra middelen beschikbaar gekomen voor het 

ondersteunen van het sociale systeem in deze buurt. CentraM en DOCK hebben middelen ontvangen 

voor een Pluspunt in de avonduren, op woensdag. In 2019 zijn er vanaf half maart 36 bijeenkomsten 

gehouden met 209 bezoekers. Er zijn daarbij 129 unieke cliënten bereikt. 

Hoewel CentraM in het verleden weinig positieve ervaringen heeft met avondspreekuren, blijkt dit 

Pluspunt in een behoefte te voorzien. Er is sprake van een kleine verschuiving in bezoekers van de 

donderdagochtend naar de woensdagavond. We zien een nieuwe doelgroep de spreekuren bezoeken, 

mensen die eerder geen gebruikmaakten van een Pluspunt. 

 

5.5.3 Voedselbank  

5.5.3.1   Geen pakket zonder traject  
Binnen de pilot ‘Geen pakket zonder traject’ voeren maatschappelijke werkers van CentraM 

(her)intakes uit bij potentiële klanten van de Voedselbank. De intakegesprekken vinden plaats in de 

Huizen van de Buurt. Meerwaarde van deze locaties is dat de klanten hier kennis kunnen maken met 

het buurtgerichte aanbod. De sociaal werker beperkt zich niet tot slechts een normtoets. Het 

uitgangspunt is dat er een integrale intake plaatsvindt waarbij alle leefgebieden aan de orde komen.  

 

Deze aanpak leidde in het gebied stadsdeel Centrum-West in eerste instantie tot een toename van het 

aantal mensen die gebruik maken van een voedselpakket (50 meer ten opzichte van 2018). De 

integrale aanpak leidt echter ook tot een snellere doorlooptijd. De toename van het absolute aantal 

klanten lijkt een combinatie van meer intakes, minder afwijzingen en een minder groot aantal klanten 

dat stopt. De sociaal werkers kunnen nu ook binnen hun reguliere intakes een voedselpakket 

toekennen. Een doorverwijzing is niet meer nodig en maakt het aanvragen van een pakket 

laagdrempelig.  

 

93 cliënten hebben een hulpverleningstraject bij één van de MaDi’s. Voor 29 mensen is een traject bij 

CentraM gestart, 43 voedselbankklanten hadden al een contactpersoon bij Combiwel. Daarnaast zijn 

19 mensen doorverwezen naar een andere organisatie of hadden daar al een traject. 13 mensen 

hebben aangegeven geen hulpvraag te hebben.  

 

Ongeveer de helft van de mensen (56%) waarmee een (her)intake is uitgevoerd heeft al een bestaand 

traject bij CentraM of Combiwel. De toegevoegde waarde om de intake door een sociaal werker uit te 

voeren blijft. Er wordt een extra controle uitgevoerd of het aanbod aansluit op de behoeften van de 

cliënt. Belangrijke focus binnen de pilot is om te kijken naar wat nodig is om het voedselpakket te 

beëindigen.  
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5.5.3.2   Jaarlijkse inzamelingsactie 

Elk jaar organiseren collega’s in Centrum West een succesvolle inzamelingsactie voor de Voedselbank. 

Het initiatief wordt genomen door een sociaal werker van CentraM. Ook collega’s (vrijwilligers, 

stagiaires en professionals) van andere organisaties werken hier aan mee. In elk Huis van de Buurt en 

drie supermarkten in stadsdeel Centrum zijn producten ingezameld. De opbrengst van de actie: 176 

kratten met houdbare producten.  

 

Er zijn verschillende gesprekken met buurtbewoners gevoerd over maatschappelijke betrokkenheid en 

hoe je daar invulling aan kan geven. Ook is er veel informatie en advies gegeven. In de Jan 

Evertsenstraat hebben we veel mensen gesproken met een (te)kleine beurs en mensen die zelf gebruik 

hebben gemaakt van de Voedselbank.  

 

In de Jordaan zijn buurtbewoners doorgegaan met inzamelen. Er zijn individuele initiatieven ontstaan, 

bijvoorbeeld mensen die niet vaak buiten komen maar wel via-via van de actie hebben gehoord en 

anderen hebben gevraagd om boodschappen te doen. Het resultaat van deze initiatieven zijn 

daarnaast 6 volle winkelwagens en is er €230,-- gedoneerd.  
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Bijlage 1: Organisatie 
 
Personeel 

Totaal aantal fte per 1 januari 2019: 38,22 fte waarvan vrouw 30,72 en man 7,5. 

Totaal aantal fte per 31 december 2019: 44,28 fte waarvan vrouw 35,22 en man 9,06. 

 

Ziekteverzuim 

Het ziekteverzuim over 2019 was 8.41 %, waarvan:  

Langdurig verzuim: 6.51 % 

Middellang verzuim: 0.94 % 

Kort verzuim:  0.96 % 

 

Raad van Toezicht  

Op 3 oktober 2019 is de voorzitter Raad van Toezicht, mevrouw Wonah de Koningh, afgetreden 

vanwege haar maximale termijn. Op 1 november 2019 is de nieuwe voorzitter verwelkomd, de heer 

Pierre Stalman. 

 

Op 31 december 2019 bestond de Raad van Toezicht uit een voorzitter en drie leden: 

De heer Pierre Stalman    voorzitter  

Mevrouw Anita Kuyper    lid 

De heer Edouard Buning   lid 

De heer Krishna Taneja    lid 

Mevrouw Gerie Schaafsma   lid 

 

De Raad van Toezicht is zes 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 2019 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 2019 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 2019 hebben Joanne Chan en Rosanna Schut afscheid genomen van de raad. 
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De samenstelling van de Cliëntenraad per 31 december 2019 was: 

De heer Eduard Nicolaas Ponder  voorzitter 

De heer Mattheus Hemelrijk   lid 

Mevrouw Sheree Blom    lid 

Mevrouw Ferdaus Luigui   lid 

Mevrouw Yee Ling Tang   lid 

 

De Cliëntenraad is een keer voltallig met de bestuurder bijeen geweest.  

 

Ondernemingsraad 

In 2019 zijn er door de Ondernemingsraad verkiezingen gehouden. Anouk Ruige en Senem Tas 

hebben zich opnieuw verkiesbaar gesteld en blijven nog een termijn. Ernst Grothe is vanaf februari 

2019 toegetreden naar aanleiding van de verkiezingen.  

Er is afscheid genomen van de (tijdelijke) leden Jelle Broerse, Zlata Chabo en Janice Lucas.  

Annet Peters heeft Anouk Ruige vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof vanaf september 2019. 

 

De samenstelling van de Ondernemingsraad per 31 december 2019 was: 

Anouk Ruige    voorzitter 

Annet Peters    tijdelijk voorzitter per september 2019 

Senem Tas    lid 

Ernst Grothe    lid 

 

De Ondernemingsraad is zes keer met de bestuurder bijeen geweest.   
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Bijlage 2: Cijfers 
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Geen inkomen 2% 8% 3% 3% 4% 12% 22% 12% 29% 5% 100% 

Inkomen uit AOW / ANW 1% 3% 6% 5% 1% 16% 33% 14% 15% 5% 100% 

Inkomen uit arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA) 2% 3% 3% 1% 0% 11% 32% 11% 32% 4% 100% 

Inkomen uit loondienst 7% 3% 4% 1% 3% 16% 25% 7% 27% 6% 100% 

Inkomen uit sociale voorziening (WWB / IOAZ / IOAW / 
Wajong) 

2% 4% 4% 1% 1% 14% 30% 8% 28% 8% 100% 

Inkomen uit werkeloosheidsuitkering (WW) 1% 2% 4% 1% 1% 17% 26% 10% 33% 5% 100% 

Inkomen uit zelfstandig beroep of eigen bedrijf 7% 6% 6% 7% 2% 10% 29% 13% 16% 5% 100% 

Onbekend 3% 5% 5% 5% 1% 12% 32% 19% 14% 5% 100% 

Overig inkomen 3% 4% 4% 2% 2% 14% 29% 11% 24% 6% 100% 

Totaal 2% 8% 3% 3% 4% 12% 22% 12% 29% 5% 100% 
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110% minimum inkomen tot 

zorgverzekeringswetgrens 

4% 2% 3% 2% 1% 16% 32% 9% 26% 7% 100% 

Geen inkomen 4% 8% 3% 1% 4% 9% 24% 13% 28% 6% 100% 

Hoger inkomen 5% 4% 3% 7% 3% 14% 30% 13% 18% 5% 100% 

Inkomen tot 110% van het minimum 

inkomen 

2% 2% 6% 2% 1% 16% 34% 13% 21% 3% 100% 

Inkomen tot bijstandsniveau 2% 4% 4% 1% 2% 15% 27% 10% 27% 7% 100% 

Totaal 2% 4% 4% 2% 2% 15% 29% 11% 25% 6% 100% 
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Samenlevingsverband per 
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(Echt)paar met kinderen 2% 3% 7% 2% 1% 14% 20% 9% 42% 3% 100% 

(Echt)paar zonder kinderen 1% 2% 4% 4% 1% 12% 33% 14% 25% 5% 100% 

Alleenstaand 4% 5% 4% 2% 2% 13% 32% 10% 21% 7% 100% 

Alleenstaande met kind(eren) 1% 5% 3% 1% 0% 22% 20% 13% 31% 4% 100% 

Alleenstaande oudere 65+ 1% 2% 4% 4% 1% 14% 32% 17% 20% 5% 100% 

Alleenstaande, gezin wonend in 

buitenland 

0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

Alleenstaande, inwonend bij ouders 0% 0% 6% 0% 3% 29% 13% 3% 39% 6% 100% 

Elders verzorgd 0% 10% 0% 0% 5% 0% 25% 15% 20% 25% 100% 

Overige leefsituaties 5% 0% 10% 7% 0% 5% 36% 7% 24% 7% 100% 

Totaal 3% 4% 4% 3% 2% 14% 30% 11% 25% 6% 100% 

 
Leeftijd cliënten Centrum 

Leeftijdscategor

ieën 

% 2018 % 2019 

tot 26 jaar 5% 5% 

26-29 6% 7% 

30-39 18% 19% 

40-49 17% 16% 

50-59 17% 18% 

60-64 7% 8% 

65-69 6% 6% 

70-74 5% 5% 

75-79 5% 4% 

80-84 4% 4% 

85 + 5% 3% 

Onbekend 5% 5% 

Totaal 100% 100% 

 

Verwezen door 2018 % 2019 % 
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Ziektekostenverzekeraar 39% 55% 

Overige organisaties 12% 10% 

Woningbouwverenigingen 9% 8% 

Deurwaarder / incassobureau 9% 6% 

WPI 8% 3% 

Huisarts 4% 3% 

CIZ 2% 2% 

Bewindvoeringsorganisatie 2% 2% 

Overige instanties wonen 1% 1% 

Schuldhulpverlening 1% 1% 

Verzekeringsinstantie 1% 1% 

Consumentenorganisatie 1% 1% 

Thuiszorg 1% 1% 

GGD 1% 1% 

Nutsbedrijven 1% 1% 

GGZ 1% 0% 

HVO-Querido 1% 0% 

Instanties voor informatie  0% 0% 

Maatschappelijke opvang 0% 0% 

Vrijwilligersorganisaties 0% 0% 

WMO-loket 0% 0% 

Samen Doen 0% 0% 

Overige organisaties 5% 4% 

Totaal 100% 100% 

 
 

Geslacht nieuwe unieke cliënten 2018 2019 

Man 39% 40% 

Vrouw 36% 34% 

Onbekend 25% 6% 

Totaal 100% 100% 

 

Samenlevingsvorm % 2018 %2019 

Eenouderhuishouden 12% 12% 

Eenpersoonshuishouden 

(alleenstaande) 
47% 

52% 

Overige meerpersoonshuishouden 2% 2% 

Samenwonend paar met kind(eren) 8% 9% 

Samenwonend paar zonder 

kind(eren) 
11% 

10% 
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Wonend in instelling 0% 0% 

Alleenstaande oudere 65+ 20% 13% 

Alleenstaande, inwonend bij ouders 1% 1% 

Elders verzorgd 0% 1% 

Totaal 100% 100% 

 

Migratieachtergrond % 2018 %2019 

Surinamers 6,7% 9% 

Antilianen 0,8% 1% 

Turken 1,4% 2% 

Marokkanen 5,4% 5% 

Overige niet westerse allochtonen 16,4% 17% 

Totaal niet westerse allochtonen 30,7% 34% 

Autochtonen 63,7% 59% 

 
 

Hoofdbron inkomen 2018% 
2019% 

AOW; ANW (nabestaandenpensioen) 25% 21% 

Arbeidsongeschiktheidsuitk. (WIA, 
Wajong, TW; invaliditeitspensioen) 

7% 
8% 

Inkomsten uit loondienst 18% 20% 

Inkomsten uit zelfstandig beroep of 
eigen bedrijf 

5% 
5% 

Inkomsten uit ziektewet 0% 0% 

Leeft van inkomen van een ander 0% 0% 

Overig 5% 4% 

Pensioen/Lijfrente 0% 0% 

Sociale voorziening (WWB, IOAZ, 
IOAW) 

32% 
31% 

Studiefinanciering 0% 0% 

Werkeloosheidsuitkering (WW, 
toeslagenwet) 

4% 
4% 

Zonder inkomen 5% 6% 

Totaal 100% 100% 
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Vrijwilligers 
 

Ingezette vrijwilligers 2018 2019 

Stadsdeel 104 82 

Inkomen 23 23 

Totaal 127 105 

 
  
 

 2018 2019 

Activiteiten aantal % aantal % 

Aangifte IB   0% 3 2% 

Burenhulp 22 10% 22 12% 

Activiteit begeleiden 36 17% 21 11% 

Begeleiden naar arts, ziekenhuis e.d. 8 4% 4 2% 

Blue (vertrouwenspersoon Huiselijk Geweld) 9 4% 9 5% 

Klussen in en rond het huis 25 12% 17 9% 

Formulieren invullen 49 23% 52 27% 

Maatje SHV 16 8% 19 10% 

Preventief huisbezoek 10 5% 8 4% 

SHV Ervaringsdeskundige 9 4% 7 4% 

Overig 11 5% 11 6% 

Vrijwillige thuisadministratie 15 7% 17 9% 

Totaal 210 100% 190 100% 

 

 


