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1. Inleiding  
 

De brede samenwerking die de afgelopen jaren in stadsdeel Centrum is ontstaan, heeft zich in 2020 

bewezen. In tijden van Covid-19 en in de aanloop tot de Buurtteams is het netwerk overeind gebleven 

en zelfs versterkt.  

 

Binnen Inclusief Centrum – het samenwerkingsverband van partners in de sociale basis, wijkzorg en de 

specialistische zorg én binnen het brede netwerk van de Alliantie Wijkzorg Centrum — is goed 

afgestemd hoe wij samen kunnen zorgen dat er hulp kan worden verleend aan de meest kwetsbare 

bewoners/gebruikers van het Centrum. Zeker tijdens de eerste lockdown was dit noodzakelijk, en ook 

bij het weer opstarten van de voorzieningen en activiteiten van de Huizen van de Buurt. Wij hebben 

een veilige plek gerealiseerd met voldoende afstand voor bezoekers en medewerkers. Dit ging wel ten 

koste van de toch al schaarse ruimte in het pand. Door afstemming tussen de verschillende partijen is 

er een mooi afgewogen programma ontstaan in de Huizen van de Buurt. Daardoor was er in ieder geval 

ruimte voor de individuele hulp-/dienstverlening en voor de opvang van kwetsbare groepen.  

 

Ook de samenwerking rond de subsidietender Buurtteams Amsterdam verliep goed. Niet alleen met 

de vijf partners vanuit Inclusief Centrum die samen een aanvraag hebben ingediend, maar ook met de 

andere partijen van Inclusief Centrum. De aanvraag sluit naadloos aan op de visie en het meerjarenplan 

van Inclusief Centrum. Gedurende het hele proces hebben de partners meegedacht.  

In oktober is de aanvraag gehonoreerd. De vijf partijen richten samen een coöperatie op om de 

opdracht uit te voeren. Dit heeft geleid tot een nieuwe samenwerkingsovereenkomst; de Coöperatie 

Buurtteams Amsterdam Centrum is nu een van de partners binnen Inclusief Centrum. 

 

Hoewel de samenwerking is verdiept, hebben COVID-19 en de subsidietender ervoor gezorgd dat er 

binnen de dienstverlening meer is bestendigd dan dat er is geïnnoveerd. Na de gunning zijn we direct 

gaan bouwen aan de buurtteams. Op 1 april 2021 gaan wij van start met vier buurtteams. Een nieuwe 

werkwijze, een nieuwe samenstelling, maar stevig gefundeerd op de samenwerking in het stadsdeel. 

De buurtteams zijn toegankelijk, laagdrempelig en nabij. Wij kennen de buurt en benutten het 

potentieel van de buurt. Samen bouwen we aan een beter sociaal domein. 

 

Else de Wit 

Bestuurder 
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2. Toezicht in 2020 
 

2020 begon als een uitdagend jaar voor CentraM. Het offerteteam voor de subsidietender was al druk 

met de voorbereidende werkzaamheden. Met vijf leden van Inclusief Centrum was het doel de 

subsidietender voor de buurtteams in Amsterdam Centrum te gaan winnen.  

 

Covid-19 kenden we nog niet. In maart moest ook Nederland er aan geloven: een ‘intelligente 

lockdown’. CentraM heeft gelijk maatregelen genomen. Het telefonisch spreekuur is verruimd en 

groepen, zoals de Financieel Cafés zijn direct gestopt. Op de Kloveniersburgwal werd een crisisteam 

ingericht. De ingestelde taskforce maakte plannen om half mei weer ‘fysiek’ open te kunnen. 

Ondertussen werkte iedereen gewoon door, maar dan vanuit huis of met een beperkt aantal collega’s 

op kantoor. De Ondernemingsraad leverde haar bijdrage aan de uitgangspunten notitie voor de 

subsidietender.  

 

Een compliment aan alle medewerkers die zich snel het nieuwe ‘normaal’ eigen hebben gemaakt.  

Het Cliënttevredenheidsonderzoek gaf zeer hoge scores voor de dienstverlening door CentraM. Enkele 

aanbevelingen, onder andere over de telefonische bereikbaarheid, zijn doorgevoerd. 

 

De Publicatie van de subsidietender vertraagde met 3 maanden naar begin juli, waardoor in de 

zomermaanden hard is gewerkt aan de tender die half september is ingeleverd. In het najaar volgde 

de verlossende uitslag: we gaan door! 

 

Gelijktijdig is door de vijf leden van Inclusief Centrum de nieuwe ‘Coöperatie Buurtteams Amsterdam 

Centrum’ vorm gegeven met als eerste bestuurder onze Else de Wit. De verwachting is dat in het 

tweede kwartaal 2021 de Coöperatie daadwerkelijk wordt opgericht en dat per 1 juli 2021 alle 

medewerkers van Stichting CentraM overgaan naar de nieuwe organisatie. 

 

De Raad van Toezicht heeft in 2020 vijf keer vergaderd en de HRM en Auditcommissie respectievelijk 

4 en 5 keer. In het gesprek met de OR is onder andere gesproken over de voorbereiding en de overgang 

van de organisatie naar het werken in integrale buurtteams.  

Ook de commissie HRM en de Auditcommissie hebben extra stil gestaan bij de impact van Covid-19, 

de nieuw op te richten Coöperatie Buurtteams Amsterdam Centrum en de transitie hier naar toe.  

De financiën van CentraM zijn solide: we beschikken over een buffer, waardoor we zonder problemen 

de noodzakelijke aanpassingen kunnen doen en de transitie kunnen vormgeven. 

 

Onze Voorzitter van de Raad van Toezicht in 2020, de heer P. Stalman, is als gevolg van privé-

omstandigheden, per 1 januari 2021 afgetreden. Hij was de afgelopen anderhalf jaar de beste 

sparringpartner en voorzitter die we, in deze voor CentraM zo belangrijke tijd konden wensen.  Per 1 

januari 2021 is mevrouw A.E.M. Kuyper hem opgevolgd.  

 

Anita Kuyper, voorzitter van de Raad van Toezicht 
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3. Algemeen 
 

3.1 Ontwikkelingen  
 

Het jaar 2020 heeft vooral in het teken gestaan van twee zaken, Covid-19 en de subsidietender 

Buurtteam Amsterdam. Beide hebben ons genoopt om creatief te zijn, stug door te gaan, samen te 

werken en (verder) te bouwen op de fundamenten van de Alliantie Wijkzorg Centrum. Het was niet 

altijd makkelijk, maar het resultaat telt. 

 

3.1.1 Covid-19 
Tijdens de eerste lockdown hebben we direct het telefonisch spreekuur uitgebreid tot een spreekuur 

van 9 tot 17 uur tijdens alle werkdagen. Deze openstelling hebben we tijdens de versoepelingen 

gehandhaafd. Daarnaast is de Kloveniersburgwal de hele dag opengesteld voor crisishulpverlening. 

Verder hebben we allerlei initiatieven genomen om in contact te komen en blijven met kwetsbare 

buurtbewoners. Er zijn onder andere verschillende gerichte flyeracties georganiseerd, er wordt veel 

proactief telefonisch contact gezocht met cliënten, we wandelen met hen of treffen elkaar op een 

bankje in de buurt. Ook hebben we veel aandacht besteed aan het contact met vrijwilligers. Veel van 

hen voelen zich ook eenzaam in deze tijd. 

 

Covid-19 zorgde voor veel onzekerheid bij medewerkers. Een onvoorziene situatie waar het bestaand 

beleid niet toereikend voor was. We hebben daarom in maart gelijk elke dag een kort 

managementoverleg ingelast. Na het overleg sturen we een journaal naar de medewerkers. De inhoud 

van het journaal wordt afgestemd met de ondernemingsraad.  

Ook is er een taskforce in het leven geroepen waarin alle vestigingen vertegenwoordigd zijn. Deze 

taskforce heeft voorstellen gedaan voor beleid en protocollen. RIVM-regels zijn vertaald naar de 

vestigingen en er zijn concrete voorstellen gedaan om de werkplekken veilig te maken. De taskforce 

was ook betrokken bij de implementatie en voert evaluaties uit.  

De frequentie van de overleggen van taskforce en management is gaandeweg teruggebracht, 

inmiddels tot eens per twee weken. Bij de lockdown in december bleek dat eerder doorgevoerd beleid 

en maatregelen toereikend waren. 

 

Tijdens de eerste lockdown zijn de Huizen van de Buurt gesloten. Toen de maatregelen werden 

versoepeld, hebben de partners van Inclusief Centrum de heropening gezamenlijk opgepakt. Zo is een 

afgewogen ‘programma’ ontstaan met veel ruimte voor individuele hulpverlening en opvang van 

kwetsbare groepen. Dit programma wordt maandelijks gemonitord en zo nodig aangepast in het 

operationeel managementoverleg van Inclusief Centrum.  

 

3.1.2 Buurtteam Amsterdam 
CentraM en haar partners binnen Inclusief Centrum/Alliantie Wijkzorg Centrum hebben actief 

meegedacht over de buurtteams in Amsterdam, binnen klankbordgroepen, co-creatie groepen etc. 

Een belangrijk aandachtspunt was het borgen van een goede keten, van sociale basis tot en met de 

specialistische hulpverlening. Vooral de aansluiting van de sociale basis vroeg hierbij aandacht.  
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Op 1 april zou de subsidietender van start gaan en wij stonden klaar. Op die dag bleek echter dat het 

college de procedure wegens Covid-19 uitstelde. Vanwege de subsidietender zijn op stedelijk niveau 

allerlei overleggen opgeschort, of is de deelname opgeschort van offrerende organisaties. 

Ondertussen reed de trein door, bijvoorbeeld om te komen tot een nieuw IV-systeem. Door het uitstel 

van de procedure tot 1 juli zijn de offrerende partijen lang, soms te lang, niet aangesloten geweest. 

Daardoor was er na de gunning ook reparatie nodig van samenwerking en afstemming.  

 

Vanuit Inclusief Centrum hebben vijf partijen – perMens, Regenboog Groep, Emile Thuiszorg, DOCK en 

CentraM – samen een aanvraag ingediend voor de subsidietender Buurtteams. CentraM was daarbij 

penvoerder. Na gunning zijn wij voor de uitvoering een coöperatie gaan opgerichten. Deze coöperatie 

wordt nadrukkelijk gebouwd op het fundament van Inclusief Centrum/Alliantie Wijkzorg Centrum. Als 

direct gevolg hiervan handhaven wij de Huizen van de Buurt als uitvalsbasis. Bewoners kennen deze 

plek. De brede samenwerking die hier is ontstaan en de kennis van de buurt die hier wordt gebundeld, 

is van grote waarde voor de buurtteams. 

 

3.1.3 Wijkalliantie/Inclusief Centrum/Buurtteams Amsterdam Centrum 
Conform planning heeft Inclusief Centrum haar meerjarenplan (2019-2023) uitgevoerd. De structuur 

die wij in 2019 hebben vastgesteld heeft in de praktijk goed gewerkt: kerngroepen op onderwerp, 

operationeel managementoverleg om de voortgang te monitoren en de stuurgroep om het kader aan 

te geven. De samenwerking heeft niet geleden onder Covid-19 en de komst van de buurtteams; ze is 

zelfs sterker geworden.  

 

Covid-19 heeft hier en daar wel voor vertraging gezorgd, met name bij het activeren van de 

Haarlemmerbuurt en de verbinding tussen het jeugddomein en het volwassenendomein. Het 

speerpunt Toegankelijkheid is vorig jaar juist in belang toegenomen, bijvoorbeeld om de Huizen van 

de Buurt na de eerste lockdown weer te kunnen openen en hierbinnen inclusiviteit te bewaren. De 

kerngroep Dementie heeft wat aansturingsproblemen gehad, maar loopt inmiddels goed. De wijktafels 

zijn vanwege Covid-19 digitaal en blijken enorm in een vraag te voorzien. De deelname is het afgelopen 

jaar fors gegroeid. 

 

De komst van de buurtteams is binnen Inclusief Centrum goed gevolgd, omdat vanuit dit 

samenwerkingsverband de coöperatie is ontstaan die de opdracht gegund heeft gekregen. Tijdens het 

hele proces zijn de partners steeds op de hoogte gehouden. Via de overlegstructuur hebben zij kunnen 

meedenken. Eind 2020 zijn de gesprekken gestart om de samenwerkingsovereenkomst te vernieuwen, 

nu met Buurtteams Amsterdam Centrum als nieuwe partner. 

 

Ter voorbereiding op de buurtteams is de Alliantie Wijkzorg Centrum twee pilots gestart waarin 

casuïstiek wordt besproken aan de hand van de Amsterdamse Maatwerkmethode. Het netwerk van 

Inclusief Centrum wordt hier actief bij betrokken; formele partners maar zeker ook informele partners. 

En er wordt volop gebruik gemaakt van ervaringskennis. De pilots bieden ons onder andere de 

mogelijkheid om de aansluiting op de sociale basis goed uit te werken. 

 

Het activeren van de Haarlemmerbuurt wordt meegenomen in de startfase van de Coöperatie 

Buurteams Amsterdam Centrum. Wij hebben het stadsdeel voorgesteld om samen met (in)formele 

partijen en stadsdeel voor elke wijk een wijkplan te maken, waarin de belangrijkste kansen en 
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knelpunten worden benoemd en aanzetten worden gedaan om de knelpunten aan te pakken. De 

coöperatie en haar partners nemen hier graag een verantwoordelijkheid in. 

 

3.1.4 Armoedepreventie 
In 2020 is ons verbeterprogramma ‘Armoedepreventie’ het tweede jaar ingegaan. Dit 

verbeterprogramma sluit aan bij 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  

 

Covid-19 heeft ons programma direct getroffen. Enkele projecten hebben vanwege het virus enkele 

maanden stilgelegen. In die periode moesten we alle zeilen bijzetten, bijvoorbeeld om tijdig alle extra 

voedselbankintakes te verwerken. Het aantal aanvragen is verdubbeld. Tijdens de eerste lockdown 

hebben veel zzp’ers en flexwerkers een beroep gedaan op onze hulp. Als reactie hierop hebben we 

een team met specialisten opgezet voor zelfstandig ondernemers. 

 

Ondanks Covid-19 hebben wij vier werksessies met stakeholders georganiseerd, waarvan drie fysiek 

en een digitaal. De werksessies hebben een aantal onorthodoxe oplossingen opgebracht: 

 CentraM de lead laten nemen bij het maken van buurtplannen, vooral gericht op armoede en 

eenzaamheid;  

 scholen zelf het armoedevraagstuk ter hand laten nemen en niet focussen op het onderwijzend 

personeel, maar op de ouders;  

 de aanpak van armoede een duidelijke plek geven bij de gemeenteraadsverkiezingen;  

 last but not least: de afspraak van alle stakeholders om het armoedevraagstuk en onze 

bevindingen daarbij te blijven agenderen in de samenleving.  

Het programma ‘Armoedepreventie’ wordt vanwege Covid-19 verlengd naar 2021.  

 

Vraag schuldhulp  

Het aantal aanmeldingen voor schuldhulp is in 2020 gedaald met 10%. In totaal hebben 407 nieuwe 

unieke cliënten een beroep gedaan op schuldhulp. De vraag per maand laat een erg grillig beeld zien. 

Tijdens de lockdown is de vraag toegenomen. Vaak ging het om zzp’ers en mensen met een 

flexcontract, vaak zonder financiële buffer. In de zomermaanden deden uitzonderlijk weinig mensen 

een beroep op hulp, in het najaar is het weer toegenomen. Wij verwachten dat de vraag in 2022 zal 

toenemen wanneer de steunmaatregelen worden afgebouwd. Veel kosten zijn uitgesteld, bijvoorbeeld 

dankzij coulance van verhuurders. Maar die kosten komen op een later moment wel terug. De vraag 

in januari 2021 was al groot.  
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3.2 Kwaliteit  
 

CentraM hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar dienstverlening. We zijn gecertificeerd binnen 

het ISO 9001:2015 kwaliteitssysteem en lid van de NVVK. Ons klachtenbeleid gebruiken we om de 

organisatie verder te verbeteren. 

 

3.2.1 Certificering  
Externe audit 

Eind 2020 vond de externe audit plaats. Het managementsysteem van CentraM is als effectief 

beoordeeld. Het auditrapport meldt geen enkele afwijking en er zijn dus geen verbetermaatregelen 

opgelegd. Wel heeft de auditor een aantal observaties en aanbevelingen gedaan.  

  

Een aanbeveling was om de Zelfredzaamheid-Matrix als instrument te agenderen, met als doel het 

draagvlak voor het toepassen ervan te vergroten. De auditor constateert dat de kwaliteit van het 

cliëntdossier op verschillende manieren wordt bewaakt. Er wordt gerapporteerd op basis van een 

samenvoeging van kpi's; deze zijn niet gekwantificeerd. Hierdoor biedt de voortgangsmonitor minder 

mogelijkheden als sturingstool dan mogelijk is.  

 

CentraM heeft aan de auditor de vraag meegegeven hoe medewerkers zich voorbereiden op de 

Buurteams Amsterdam Centrum. De auditor constateert dat iedereen zich goed bewust is van de 

komende verandering. Over de nieuwe rol van de buurtteammedewerker merkt hij op dat die een rol 

krijgt in het stellen van indicaties en duidelijk de regie moet pakken. Hij adviseert CentraM de 

medewerkers goed te trainen en te begeleiden om deze slag te kunnen maken. Hetzelfde geldt voor 

de samensmelting van de functies sociaal werker en ambulant werker. De functionarissen hebben 

altijd vanuit een heel andere opdracht en achtergrond gewerkt.  
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3.2.2 Clienttevredenheidsonderzoek  
Begin 2020 is in samenwerking met de Amsterdamse organisaties voor Maatschappelijke 

Dienstverlening een cliënttevredenheidonderzoek uitgevoerd onder de cliënten van 

schuldhulpverlening, de wijkteams en de sociaal raadslieden. CentraM scoort gemiddeld hoog ten 

opzichte van de andere MaDi’s. Het enige verbeterpunt is de telefonische bereikbaarheid. Dit punt is 

als gevolg van Covid-19 opgepakt. Sinds maart zijn we van 9 tot 17 uur bereikbaar. Deze ruime 

bereikbaarheid behouden we. 

 

3.2.3 Klachten 
Waar CentraM in 2019 nog maar vijf klachten had, zijn we in 2020 geconfronteerd met een explosieve 

groei van klachten, tot 15. De groei was vooral in de laatste vier maanden van het jaar. Net als in 

voorgaande jaren gaan de meeste klachten over onze dienstverlening binnen de afdeling 

schuldhulpverlening (13). De klachten hebben betrekking op:  

 

Aard van de klachten Aantal % 

Bejegening 2 9% 

Deskundigheid 8 35% 

Bereikbaarheid 8 35% 

Procedures 4   17% 

Anders 1  4% 

Totaal 23 100 % 

 * Omdat de binnengekomen klachten veelal meerdere redenen bevatten is het subtotaal van deze rubriek hoger 

dan het aantal binnen gekomen klachten. 
 

In vergelijking met 2019 is het percentage (deels) gegronde klachten gedaald. Het gaat vooral om 

procedurefouten. Waar mogelijk verbeteren we onze processen naar aanleiding van de 

binnengekomen klachten. 

 

Oordeel Aantal % 

Ongegrond 6 40 % 

Deels gegrond       4     27 % 

Gegrond 4 27 % 

Geen oordeel 0 0 % 

Nog in behandeling 1 6 %  

Totaal 15 100 % 

 

Het aantal klachten en met name de grote toename van klachten in een korte tijd, zijn goed 

onderzocht. Dit leidt tot de volgende analyse:  

 Zeven klachten over deskundigheid en bereikbaarheid hebben betrekking op twee 

medewerkers. De arbeidsovereenkomst met beide medewerkers is verbroken.  

 Een aanzienlijk deel (40%) van de klachten is ongegrond verklaard, in situaties waar sprake was 

van problemen op meerdere leefgebieden. We zien een trend dat klagers mailen naar alle 

klachten-e-mailboxen van ketenpartners. CentraM werkt in haar hulpverlening met integrale 
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plannen van aanpak. Als reactie hierop streven we ernaar om cliënten nog beter de procedures 

uit te leggen.  

 In alle klachten van het laatste tertiaal is bereikbaarheid een thema. Cliënten hebben vaak te 

maken met meerdere instanties. Als reactie op Covid-19 zijn veel hulpverleners niet meer 

rechtstreeks bereikbaar. Cliënten lopen hier tegenaan. Deze klachten zullen verminderen als 

we teruggaan naar de normale situatie.  

 

3.2.4  Meldingen van agressie- en veiligheidsincidenten  
Dit jaar hebben onze medewerkers twaalf maal een agressie-incident gemeld. We zagen een sterke 

toename in de maanden van, en direct na, de eerste lockdown. Een mogelijke verklaring zijn de RIVM-

maatregelen die op dat moment van kracht werden. Mensen willen gehoord worden in een extra 

stressvolle tijd. De meeste agressie-incidenten vonden telefonisch of per e-mail plaats.  

 

Wijze agressie Aantal % 

Fysiek op kantoor  4 33% 

Telefonisch  4 33% 

Per e-mail  3 26% 

Onbekend 1 8% 

Totaal 12  100 % 

 

Vanaf augustus is het weer op grotere schaal mogelijk om fysiek af te spreken. Dit gaat gepaard met 

een daling van het aantal meldingen. Alle meldingen hebben we kunnen afhandelen met 

casuïstiekbesprekingen, waarbij gekeken wordt waar het gedrag van onze cliënten vandaan komt. 

Waar nodig hebben we onze hulpverlening aangepast op de behoefte van de cliënt.  

 

3.2.5 Preventief medisch onderzoek  
CentraM heeft in september een preventief medisch onderzoek (PMO) aangeboden aan haar 

medewerkers. Bij dit onderzoek is het werkvermogen en de gezondheid onderzocht. De belangrijkste 

conclusies zijn dat de medewerkers van CentraM meer dan gemiddeld steun van hun leidinggevende 

ervaren en dat op het thema werkvariatie goed gescoord wordt vergeleken met de benchmark. 

Hetzelfde geldt voor de ontwikkelmogelijkheden bij CentraM. Ook over de punten autonomie en 

verbinding zijn medewerkers erg tevreden. Medewerkers ervaren veel vrijheid in hun werk.  

  

De geconstateerde aandachtspunten en de aanbevelingen:  

• Sturing en de onderlinge samenwerking kunnen beter.  

• Aandacht houden voor het feit dat meerdere medewerkers stressklachten ervaren.  

 

3.3 Cliëntenraad  
 

2020 was een bijzonder jaar. Een virus dat zich door niets en niemand laat beheersen hield de wereld 

in zijn greep. En nog steeds. Anderhalvemetersamenleving werd het woord van het jaar. Een nieuw 

woord: “een samenleving die zo is ingericht dat burgers in de publieke ruimte ten minste anderhalve 

meter afstand tot anderen kunnen bewaren, ter voorkoming van virusepidemieën”. 
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Het virus had grote gevolgen, ook voor de cliënten van CentraM. Door het stilleggen van het sociale 

leven werd de hulpvraag groter en valt meer onrust en onzekerheid te verwachten. Ondernemers 

(zzp’ers) en jeugd maar ook ggz-gerelateerde hulpvragen zullen meer aandacht krijgen.  

 

Dat vraagt ook veel aandacht van de cliëntenraad. Door de reorganisatie van de Maatschappelijke 

Dienstverlening in Amsterdam Centrum zullen cliënten niet meteen weten waar zij terechtkunnen. De 

raad moet goed en makkelijk bereikbaar zijn voor alle vragen van (toekomstige) cliënten. Zichtbaarheid 

is hierbij het allerbelangrijkste. Nu (bijna) iedereen het internet als informatiebron heeft omarmt, is 

het belangrijk dat de raad de sociale media gaat gebruiken om cliënten te bereiken, vooral omdat het 

in deze tijd bijna onmogelijk is elkaar op te zoeken. Het doel is om sociale media te gebruiken om 

cliënten te informeren en te betrekken. Zij moeten zich er thuis voelen en makkelijk informatie kunnen 

vinden. 

 

Er stonden in 2020 evenementen gepland als cliëntenpanels en een cliëntenmarkt. Deze zijn 

opgeschort vanwege de bovengenoemde organisatiewijziging en naderhand ook door 

coronabeperkingen. De raad als geheel zal veranderen: andere leden, een ander reglement en een 

andere organisatiestructuur. Hierover zal nog overlegd worden met betrokken partijen.  

 

In 2020 zijn er wijzigingen geweest in de raad. YeeLing Tang is vertrokken en Orlando Lansdorf is 

aansteld als lid. Voorzitter Eduard Nicolaas Ponder is na jarenlange gewaardeerde inzet vertrokken. 

Ondergetekende heeft die positie overgenomen. Joanne Chan was op afstand beschikbaar om de 

jaarcijfers van CentraM te bekijken en zo nodig toelichting te vragen. Daar waren we erg blij mee. Jade 

Mandrake heeft kort meegedraaid als aspirant-lid maar bleek dit niet te kunnen combineren met haar 

werk. 

 

Het was een onstuimig jaar, we hebben veel niet kunnen doen, en heel veel andere dingen 

(her)ontdekt.  

We gaan door! 

  

Sheree Blom 

Voorzitter cliëntenraad CentraM 
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4. Dienstverlening  
 

4.1 Analyse op wijkniveau  
 

In 2020 is aan 4265 (2019: 4024) unieke cliënten ondersteuning geboden, dit zijn 241 cliënten meer 

dan in 2019. 3045 nieuwe unieke cliënten (2019: 3225) hebben zich in deze periode aangemeld, 

waarvan 2886 inwoners van stadsdeel Centrum (2019: 2928). Deze cijfers laten zien dat 

Amsterdammers onder invloed van Covid-19 wat terughoudender waren om zich aan te melden. En 

dat de begeleiding van de cliënten een grotere doorlooptijd had, waardoor wij aan meer cliënten 

ondersteuning hebben geboden.  

De onderstaande tabel geeft een specificatie van het aantal nieuw aangemelde cliënten in 2020 per 

buurt. Het gaat om mensen van wie het adres bekend is. Het uitgangspunt is dat CentraM diensten 

verleent aan de bewoners van het stadsdeel. Er zijn echter uitzonderingen. Omdat schuldhulpverlening 

een wettelijk recht is, gelden hierbij 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. In 2020 heeft CentraM 159 (2019: 375) 

cliënten zonder postadres of met een postadres buiten het stadsdeel geholpen. 

 

Nieuwe unieke cliënten in 
stadsdeel Centrum 

Aantal 
2020 

2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Burgwallen - Nieuwe Zijde 177 6% 5% 4% 4% 3% 3% 

Burgwallen - Oude Zijde 208 7% 6% 6% 5% 4% 5% 

De Weteringschans 155 5% 6% 6% 5% 4% 3% 

Grachtengordel West 124 4% 5% 3% 3% 3% 2% 

Grachtengordel Zuid 135 5% 4% 3% 2% 2% 1% 

Haarlemmerbuurt 298 10% 11% 11% 12% 11% 13% 

Jordaan 719 25% 26% 27% 27% 27% 22% 

Nieuwmarkt /Lastage 298 10% 11% 11% 11% 12% 11% 

Oostelijke Eilanden 
/Kadijken 

598 21% 20% 
21% 22% 25% 28% 

Weesperbuurt /Plantage 174 6% 6% 8% 9% 9% 11% 

Totaal 2886 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 Overzichten per buurtcombinatie zijn te vinden in bijlage 2.  

 

4.2 Analyse cliënten 
 

In 2020 was 47% van de cliënten man en 53% vrouw. Van alle cliënten van CentraM is 54% alleenstaand 

(2019: 52%). In het stadsdeel Centrum is van alle huishoudens gemiddeld 62% alleenstaand. Het beeld 

is anders bij de eenouderhuishoudens. Wij hebben relatief veel eenoudergezinnen onder onze 

cliënten. In stadsdeel Centrum is 5% van de huishoudens eenoudergezin. Maar onder de doelgroep 

van CentraM voert 10% een eenouderhuishouden (2019: 12%). 
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Van de cliënten van CentraM heeft 30% een uitkering van Werk, Inkomen en Participatie als 

inkomstenbron (2019: 29%). Dit percentage is vele malen hoger dan het percentage 

stadsdeelbewoners dat leeft van 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 5% 2,4% 0% 3,1% 0,0% 0 ,0% 5,1% 

Burgwallen-Oude Zijde 5% 6% 0% 5,4% 1,4% 0,0% 7,7% 

De Weteringschans 1,7% 4,5% 16,7% 2,3% 4,3% 0,0% 3,8% 

Grachtengordel West 0,0% 3,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,6% 

Grachtengordel Zuid 0,0% 1,9% 0,0% 2,3% 0,0% 6,7% 6,4% 

Haarlemmerbuurt 8,3% 11,8% 16,7% 12,3% 24,3% 0,0% 16,7% 

Jordaan 31,7% 33,8% 16,7% 36,2% 15,7% 60,0% 26,9% 

Nieuwmarkt / Lastage 3,3% 10,8% 16,7% 6,9% 12,9% 06,7% 7,7% 

Oostelijke Eilanden/ 

Kadijken 

45% 18,7% 33,3% 26,9% 38,6% 26,7% 17,9% 

Weesperbuurt / Plantage 5% 6,2% 0,0% 4,6% 2,9% 0,0% 5,1% 

Totaal van alle cliënten 6,7% 59,8% 0,7% 14,5% 7,8% 1,7% 8,7% 

 
Het percentage cliënten van CentraM met een niet-Nederlandse migratieachtergrond is in 2020 licht 

gestegen tot 31,4% (2019: 31,2%). De grootste groep cliënten met een migratieachtergrond is de groep 

overige niet-westerse allochtonen, 14,5% (2019: 15,3%). De meeste van hen wonen in de Oostelijke 

Eilanden/Kadijken, 26,9% (2019: 31,5%), Jordaan, 36,2% (2019: 30,9%) en de Haarlemmerbuurt, 12,3% 

(2019: 13,5%).  

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

opzichte van 2019 niet wezenlijk veranderd.  
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4.3 Hulpvragen  
 

In 2020 hebben 3045 nieuwe unieke cliënten zich aangemeld. Dit heeft geleid tot 3513 hulpvragen. In 

2019 waren dit er 3533. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de hulpvragen. Cliënten 

kunnen meerdere hulpvragen stellen. 

Hulpvragen bij aanmelding 

Aantal 

2020 
%2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Administratie 214 6,3% 4,5% 5,8% 11,5% 12% 8% 

Buurtrelatie 11 0,3% 0,4% 0,6% 0,7% 1% 0% 

Cultuurverschil 1 0,0% 0,0% 0,0% 0% 0% 0% 

Eenzaamheid 39 1,1% 1,4% 2,1% 2,3% 1% 2% 

Familierelatie 39 1,1% 1,0% 1,0% 1,4% 1% 1% 

Financiën 2680 76,3% 75,6% 73,9% 67,3% 64% 61% 

Gezondheid 285 8,0% 9,6% 7,9% 7,4% 7% 9% 

Huiselijk geweld 9 0,3% 0,3% 0,4% 0,2% 0% 0% 

Huisvesting 125 3,6% 3,4% 4,8% 6,2% 8% 8% 

Identiteit 4 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0% 0% 

Juridische kwesties 44 1,3% 1,5% 1,1% 1% 2% 1% 

Maatschappelijke 

organisaties 
1 0,0% 0,0% 0,1% 0,4% 1% 2% 

Opvoeding 3 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0% 0% 

Overig 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0% 1% 

Overig geweld 1 0,0% 0,0% 0,0% 0% 0% 0% 

Partnerrelatie 21 0,6% 0,7% 0,8% 0,3% 0% 1% 

Relatie met school 0 0,0% 0,0% 0,0% 0% 0% 0% 

Relatie met werk 4 0,1% 0,2% 0,0% 0,1% 0% 0% 

School, opleiding 7 0,2% 0,1% 0,1% 0,2% 0% 1% 

Verslaving 1 0,0% 0,2% 0,1% 0% 0% 0% 

Verwerking 7 0,2% 0,1% 0,3% 0,1% 0% 1% 

Werk en mij. participatie 17 0,5% 0,6% 0,4% 0,4% 1% 2% 

Totaal 3513 100% 100% 100% 100% 100% 100% 



 
 

 

Jaarverslag 2020 CentraM   15
  

  
 

Over het algemeen zijn er ten opzichte van 2019 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 om trends, signalen en afwijkingen steeds te monitoren, op de 

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

Managementteam) en binnen het Strategisch Managementteam. De trends in 2020 hebben meestal 

een relatie met Covid-19.  

Het hele jaar is er een probleem geweest met huishoudelijke hulp. In het eerste kwartaal was er te 

weinig hulp beschikbaar. Dit zorgde voor druk op de hulp en vroeg om creativiteit en 

doorzettingsvermogen om cliënten niet te duperen. Tijdens de lockdown ontstond een ander 

probleem. Kwetsbare bewoners zegden hun hulp af omdat zij niemand meer in huis durfden te 

ontvangen, terwijl hulp voor hen wel essentieel is. Het daarna weer opstarten van de hulp bleek 

regelmatig lastig. 

 

De maatregelen als gevolg van Covid-19 hebben geleid tot (verergering van) eenzaamheid. Ook van 

groepen die wij voordien niet in beeld hadden, zoals jong-volwassenen. Veel studenten hebben zich 

tijdens de eerste lockdown aangemeld als vrijwilliger. Het bestrijden van hun eigen eenzaamheid bleek 

bij hen vaak de voornaamste drijfveer. 

 

Tijdens en na de eerste lockdown leidden grote verschillen tussen de aanbieders over het omgaan met 

Covid-19 regelmatig tot problemen. Na de lockdown hebben de partners van Inclusief Centrum ervoor 

gezorgd dat er binnen de Huizen van de Buurt weer fysiek contact met bezoekers/cliënten mogelijk is, 

met inachtneming van de RIVM-eisen. Een andere aanbieder heeft er bijvoorbeeld voor gekozen 

cliënten niet meer te zien in de Huizen van Buurt. Tijdens de eerste lockdown heeft CentraM alleen in 

noodsituates nog mensen thuis bezocht, terwijl aanbieders van ambulante ondersteuning mensen 

thuis zijn blijven bezoeken. Voor cliënten én aanbieders was en is het lastig dat aanbieders zo 

verschillend reageren op Covid-19. Deze zomer bleek ook de telefonische bereikbaarhed van de 

gemeente problemen op te leveren. De wachttlijden waren lang.  

 

Een andere trend was dat nieuwe groepen een beroep hebben moeten doen op voedselhulp. Binnen 

de nieuwe aanvragen viel op dat daar veel gezinnen bijzaten. 

  

4.5 Pluspunten  
 

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

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

vrijwilligers. En als die het antwoord niet direct hebben, verwijzen ze door naar de juiste persoon of 

organisatie. Meestal is dat binnen het Huis van de Buurt, en wordt er zo nodig warm overgedragen. 

Bezoekers kunnen ook zelf op zoek gaan naar antwoorden, bijvoorbeeld met hulp van een vrijwilliger. 

Verder heeft het Pluspunt een belangrijke rol bij vroegsignalering. Bewoners kunnen hier bijvoorbeeld 

een budgetadviesgesprek voeren met een professional. 
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Vanwege de Covid-19-maatregelen hebben wij in 2020 de open inloop moeten omzetten naar 

gesprekken op afspraak. Hierdoor hebben minder cliënten gebruik kunnen maken van de Pluspunten: 

943 bezoekers in 2020 ten opzichte van 2477 in 2019. Gemiddeld waren er elf bezoekers per 

bijeenkomst van het Pluspunt. 

 

4.6 Armoede  
 
Omdat CentraM in haar werk veel cliënten ontvangt met financiële problemen, zoomen wij elk jaar in 

het jaarverslag in op armoede. Daarbij begonnen we steeds breed – cijfers over armoede in Nederland, 

via armoede in Amsterdam naar armoede die wij constateren in stadsdeel Centrum. Dit jaar breken 

we noodgedwongen met deze traditie omdat de gepubliceerde onderzoeken naar armoede geen goed 

beeld geven over 2020. Veel kerncijfers komen uit 2018 en 2019. Hierin wordt aangegeven dat 

armoede licht daalt. Covid-19 heeft de inkomenspositie van veel mensen echter zo onder druk gezet, 

dat die cijfers niet veel meer zeggen. Het Nibud gaf voor de zomer aan dat een op de vijf Nederlanders 

door de coronacrisis minder inkomen heeft. Waarschijnlijk is dat aantal nu hoger.  

 

Dat Covid-19 effect heeft kan worden aangetoond, alleen in welke mate is vaak nog onduidelijk. 

Steunmaatregelen van de overheid zorgen bovendien voor een vertragende werking. Door die 

maatregelen zijn faillissementen en ontslagen deels uitgesteld. In 2021 zullen wij daar meer van zien. 

Deurwaarders en verhuurders zijn nu nog coulant, maar er komt een moment waarop de schulden 

moeten worden betaald.  

Het Nibud laat zien dat een op de drie huishoudens betalingsachterstanden heeft1, het ligt voor de 

hand dat dit in 2021 nog zal toenemen. 

Veel zzp’ers en mensen met een flexconctract hebben bij CentraM een beroep gedaan op hulp. Ze 

kampen met verlies van opdrachten en van werk. Zij behoren tot de ‘flexibele schil’. 45% van alle 

werkenden in Amsterdam maakt deel uit van de flexibile schil. Vaak hebben zij maar een beperkte 

buffer. In de Amsterdamse Armoedemonitor 20192 worden deze groepen aangeduid als ‘de nieuwe 

kwetsbare groepen’.  

  

Bij verlies van inkomen liggen betalingsachterstanden en schulden op de loer. In Amsterdam heeft 

8,3% van de huishoudens geregistreerde problematische schulden. De vereniging voor 

schuldhulpverlening en sociaal bankieren NVVK ziet het aantal schulden nu al toenemen en wijst erop 

dat het ergste nog moet komen. Bij de crisis van 2008 werden de problemen pas jaren later goed 

zichtbaar. 

 

Schulden komen vaker voor bij gezinnen met kinderen, personen met een migratieachtergrond en 

laagopgeleiden. Dat beeld zal vermoedelijk niet wijzigen. De kinderombudsman waarschuwt 3  dat 

kinderen de dupe worden van de Covid-19 crisis. Zij wijst op de gezinnen die hiervoor niet in armoede 

hebben geleefd. “Die mensen zijn niet gewend om met schaarste te leven en hebben ook niet geleerd 

hoe dat moet. Armoede is vaak meer dan weinig geld hebben. Het gaat er ook om hoe je ouders in 

                                                 
1 Volkskrant, 23 januari 2021 
2 Amsterdamse Armoedemonitor 2019, Onderzoek, Informatie en Statistiek, augustus 2020  
3 NOS Nieuws, 27 juni 2020 
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staat zijn om daarmee om te gaan. Kinderen zeggen: mijn ouders proberen de stress bij me weg te 

houden, maar ik weet toch wel wat er gebeurt.” Armoedebestrijders voorzagen in juni dat in 

september veel ouders hulp nodig zouden hebben om schoolkosten, verjaardagen en contributie van 

sportclubs te betalen.  

CentraM zag in 2020 een toename van het aantal gezinnen dat een beroep doet op voedselhulp. 

            

4.6.1. Armoede in stadsdeel Centrum  
De meest recente gegevens over armoede komen van de Factsheet Impact Corona4. Aan de hand van 

verschillende indicatoren wordt een beeld geschetst van de gevolgen van het virus. 

Van de Amsterdamse beroepsbevolking heeft 6,2% een bijstandsutkering, in stadsdeel Centrum is dit 

3,8%. De procentuele groei in stadsdeeldeel Centrum (3,4%) is hoger dan gemiddeld in Ansterdam 

(2,9%). Het hoogste percentage treffen we aan in de Plantage/Weesperbuurt (7,8%), daarna op de 

Oostelijke Eilanden en de Kadijken (6,6%). In deze twee wijken ligt het percentage boven het stedelijke 

gemiddelde van 6,2%. Jordaan (4,8%), Haarlemerbuurt (4,4%) en Nieuwmarkt/Lastage (3,8%) zitten 

beneden het gemiddelde. 

Dit beeld is afwijkend van de hulpvragen die CentraM krijgt over financiële problemen. De armoede is 

volgens onze registratie geconcentreerd in de volgende buurt(combinaties):  

 

Concentratie armoedeproblematiek  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Jordaan 22% 27% 27% 27% 27% 25% 

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

Haarlemmerbuurt 13% 11% 12% 11% 11% 10% 

Nieuwmarkt / Lastage 11% 12% 11% 11% 11% 10% 

 

Het beeld wordt deels bevestigd door de meldingen voor (Vroeg) Eropaf zoals hieronder vermeld. Van 

de (Vroeg) Eropaf-meldingen woont 21% in de Jordaan (25% armoedeproblematiek), 18% in de 

Oostelijke Eilanden (21% armoedeproblematiek), 10% in de Haarlemmerbuurt (10% 

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

 

  

                                                 
4 Facsheet Impact Corona Stadsdeel Centrum, gemeente Amsterdam, stand tot november 2020 
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  2018 2019 2020 

Buurtcombinatie aantal % aantal % aantal % 

Buiten gemeente Amsterdam 2 0% 5 0% 2 0% 

Burgwallen Nieuwe Zijde 100 7% 127 7% 149 8% 

Burgwallen Oude Zijde 124 8% 160 9% 165 9% 

De Kolenkit   0% 1 0% 1 0% 

De Weteringschans 97 7% 114 7% 120 6% 

Grachtengordel West 65 4% 90 5% 103 5% 

Grachtengordel Zuid 68 5% 94 6% 115 6% 

Haarlemmerbuurt 151 10% 186 11% 191 10% 

Jordaan 337 23% 382 22% 401 21% 

Museumkwartier 1 0%  0 0%   

Nieuwmarkt/Lastage 132 9% 177 10% 201 11% 

Oostelijke Eilanden/Kadijken 258 18% 256 15% 335 18% 

Osdorp Midden 1 0% 1 0%   

Slotermeer Zuidwest     1 0% 

Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt 1 0% 1 0% 3 0% 

Tuindorp Oostzaan 2 0%  0 0%   

Van Galenbuurt 3 0% 1 0% 2 0% 

Volewijck 1 0% 1 0% 1 0% 

Vondelbuurt   0% 1 0%   

Waterlandpleinbuurt     2 0% 

Weesperbuurt/Plantage 129 9% 105 6% 88 5% 

Eindtotaal 1472 100% 1702 100% 1880 100% 

 

Opvallend in de factsheet is dat de procentuele groei van de bijstandsuitkeringen zich vooral voordoet 

in de wijken waar armoede minder zichtbaar was. De gemiddelde groei in Amsterdam is tot november 

2%. Op de Oude Burgwallen is dit percentage 18,2%, op de Grachtengordel 14%, Weteringschans 

11,7%, Grachtengordel Zuid 8,5% en de Nieuwe Burgwallen 7,3%. 

 

Alleenstaande ouders 

Eenoudergezinnen behoren vaker dan gemiddeld tot de minima. In stadsdeel Centrum is 5,1% van de 

huishoudens een eenoudergezin. Bijna 8% van de inwoners leeft in een eenoudergezin. Van het 

percentage bijstandsuitkeringen in 2020 betreft 7% een alleenstaande ouder. 10% (11% in 2019) van 

de cliënten van CentraM leeft in een eenouderhuishouden.  

 

Alleenstaanden  

Bijna 40% van de inwoners van stadsdeel Centrum voert een huishouden alleen.5 Dat komt overeen 

met 62.2% van de huishoudens. Net als eenoudergezinnen behoren alleenstaanden vaker dan 

gemiddeld tot de minima. In 2020 was 89% van de aanvragers van een bijstandsuitkering in stadsdeel 

Centrum alleenstaand.  

 

 

                                                 
5 Stadsdelen in cijfers 2019, OIS, december 2019 
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Werkende armen 

Zzp’ers vormen een diverse groep. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die na de economische crisis niet 

meer terug zijn gekomen op hun oude niveau of in een baan. Maar het gaat vooral ook om mensen die 

als zelfstandige ingehuurd worden voor de zorg, bouw, schoonmaak etc. Een groot deel van de zzp’ers 

was al kwetsbaar voor de huidige crisis. Veel zzp’ers behoorden al tot de groep minima (32%).  

 

Veel zelfstandigen hebben in stadsdeel Centrum een beroep gedaan op de Tijdelijke 

overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). Bijna 14% van alle Amsterdamse aanvragen 

voor Tozo 1 kwam uit stadsdeel Centrum, en ruim 15% bij Tozo 3. De meeste aanvragen zijn gedaan in 

de Jordaan. 

 

Van de cliënten van CentraM werkt 20% (2019: 20%) in loondienst en is 7% (2019: 5%) zelfstandig.  

 

Migratieachtergrond 

Meer dan de helft van de mensen met een niet-westerse migratieachtergrond behoort tot de minima. 

De huidige crisis maakt hen extra kwetsbaar. 

 

Binnen CentraM is het percentage cliënten van niet-westerse afkomst gelijk gebleven (31%). De 

grootste groep is de verzameling ‘overige niet-westerse afkomst’, namelijk 14,5%, daarna de 

Marokkaanse stadsdeelbewoners, met 7,8% (2019: 5%).  

 

Migratieachtergrond Cliënten 
2017 

Cliënten 

2018 

Cliënten 

2019 

Cliënten 
2020 

Surinamers 6,1% 6,7% 7,3% 7,8% 

Antilianen 1,0% 0,8% 1,3% 0,7% 

Turken 1,9% 1,4% 1,9% 1,7% 

Marokkanen 5,5% 5,4% 5,4% 6,7% 

Overige niet- westerse migratie 
achtergrond 

14,3% 16,4% 15,3% 14,5% 

Totaal niet-westerse migratie 
achtergrond 

28,4% 30,7% 31,2% 31,4% 

Nederlandse herkomst 66,1% 63,7% 62,3% 59,8% 

 
 

Mensen met een uitkering 

Van de minimahuishoudens heeft de grootste groep een bijstandsuitkering (38%). Het aandeel 

minimahuishoudens met een andere uitkering is 39%.  

 

Van de cliënten van CentraM heeft 30% een uitkering van Werk, Inkomen en Participatie als 

inkomstenbron (2019: 29%).  

 

Een overzicht van de cliënten die leven van een bijstandsuitkering:  

 

Buurt 
Cliënten 
2019 

Clienten 
2020 

Oostelijke Eilanden/ Kadijken 36% 34% 
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Plantage / Weesperbuurt 42% 41% 

Jordaan  32% 28% 

Nieuwmarkt / Lastage  24% 28% 

Haarlemmerbuurt 31% 34% 

 

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

cliënten onvoldoende zicht is op het inkomen.  

 

4.6 Huiselijk geweld  
 

CentraM heeft drie 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 geven voorlichting en kunnen worden geconsulteerd. Voor 2020 waren 

tal van activiteiten gepland, maar het merendeel kon vanwege Covid-19 geen doorgang vinden. In 

maart kon bijvoorbeeld nog wel de workshop ‘Omgaan met pubers’ plaatsvinden, maar de serie 

opvoeddebatten voor allochtone ouders die aansluitend zouden plaatsvinden, is geannuleerd. Andere 

activiteiten die geen doorgang konden vinden waren onder andere de markt ‘Prettig en Veilig wonen 

voor ouderen’, een gezamenlijke studiemiddag voor leerkrachten, gastlessen door Team Kim op 

basisscholen en informatiebijeenkomsten over veilig bankieren voor ouderen.  

 

Gelukkig kon in het najaar wel een aantal activiteiten doorgaan. Voor het netwerk is fysiek een 

workshop ‘Privacy en informatie delen’ georganiseerd. Digitaal is de bijeenkomst ‘Te vroeg 

volwassenen’ georganiseerd, in samenwerking met het Platform Mantelzorg Amsterdam en 

Cliëntenbelang. Deze bijeenkomst ging over de risico’s van onveilig opgroeien voor KOPP- en KOV-

kinderen met ouders met psychiatrische problematiek of verslavingsproblemen.  

 

Tijdens de eerste lockdown kregen wij signalen over toegenomen spanningen in huis en toename van 

huiselijk geweld. Wij hebben daarom het Netwerk aandachtfunctionarissen huiselijk geweld en 

kindermishandeling6 regelmatig telefonisch gevraagd of zij de signalen herkennen. Hoewel iedereen 

zich afvraagt in hoeverre het daadwerkelijk rustig achter de voordeur is, blijken de signalen beperkt. 

Doordat gezinnen minder zichtbaar zijn, worden problemen onvoldoende gesignaleerd. Het netwerk 

is geïnformeerd over de campagne ‘Quarantaine beschermt niet tegen huiselijk geweld’.  

 

Buiten het directe netwerk zijn ook woningcorporaties, Markant, Platform Mantelzorg Amsterdam en 

enkele casemanagers dementie bevraagd. De laatste groepen hebben we gevraagd of zij een toename 

zien in ontsporingen van (mantel)zorg. De Internationale dag tegen ouderenmishandeling (15 juni) is 

aangegrepen om aan deze vorm van mishandeling aandacht te schenken. Er is een gerichte 

informatiebrief verspreid en in de oostelijke binnenstad hebben we koektrommels gegeven aan 

ouderen. Hierbij is informatie gegeven en hebben we de ouderen gevraagd hoe zij de 

coronamaatregelen ervaren en of ondersteuning wenselijk is.  

 

                                                 
6 (CentraM, DOCK, HVO/Querido, de Regenbooggroep, Meldpunt Zorg & Overlast, Amsta, Amstelring, 
SaraZorg, School’s Cool, Altracollege, SAG en IJsterk Kinderopvang) 
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In samenwerking met het jongerenwerk van DOCK zijn in het najaar in speeltuin Wittenburg en in de 

Waag vertelcabines met knuffels neergezet waarin verhalen aan kinderen zijn verteld. De vertelcabines 

van Periscoop worden ingezet om kindermishandeling bespreekbaar te maken. Na afloop van het 

verhaal zijn kinderen uitgenodigd een brief te schrijven met een advies over wat zij hebben gehoord. 

Er is aan 32 kinderen voorgelezen. 23 kinderen hebben een brief geschreven. 35% van de kinderen 

vond dat er sprake was van kindermishandeling in het verhaal. 

 

Vrijwilligersnetwerk Blue  

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

is gevraagd extra alert te zijn op mogelijke signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Daarnaast is uitgebreid stilgestaan bij de risicofactoren van de coronamaatregelen. Er zijn vijf situaties 

gemeld van partnergeweld en van heftige burenruzies waarbij kinderen zijn betrokken. 

 

4.7 Informele zorg 
 

4.7.1 Vrijwilligerswerk  
Grotendeels als gevolg van Covid-19 is een aantal activiteiten niet doorgegaan, zoals de jaarlijkse 

vrijwilligersdag NLdoet. Het aantal actieve vrijwilligers is in 2020 gedaald tot 70. Vrijwilligers zijn 

bijvoorbeeld gestopt omdat zij minder ingezet konden worden bij activiteiten of omdat zij tot een 

risicogroep behoren en zich niet durfden in te zetten uit angst voor het virus. Chinese vrijwilligers zijn 

bijvoorbeeld zo bang voor Covid-19 dat zij nog nauwelijks hun huis uitkomen. 

Anderzijds zagen we een groot aanbod van nieuwe vrijwilligers die zich juist in tijden van corona in 

willen zetten voor anderen. Waar mogelijk zijn deze nieuwe vrijwilligers ingezet, met name in de 

samenwerking met de Tao of Care voor bewoners met dementie, ter ondersteuning in de schuldhulp 

en bij thuisadministratie. Bij thuisadministratie zijn ook vrijwilligers van de Pluspunten ingezet. Die 

hebben ook geholpen bij het leveren van voedselpakketten. Daarnaast heeft een flink aantal 

vrijwilligers meegewerkt aan de jaarlijkse voedselbankactie (zie 5.3.3.2). 

In het schuldhulptraject zijn vrijwilligers even intensief ingezet als eerdere jaren, alleen wel op een 

andere manier. Groepsactiviteiten zoals sorteergroepen zijn vervangen door een-op-eencontacten. 

Per week hebben we ongeveer tien mensen geholpen bij het sorteren van hun administratie. 

In 2020 is meer ervaring opgedaan met het inzetten van ervaringsdeskundigen. De resultaten zijn 

positief. Dit biedt een goede basis voor het inbedden van ervaringsdeskundigheid in de buurtteams. 

 

Er is actief contact onderhouden met alle vrijwilligers. Door te bellen of te appen, en door een kaart of 

een presentje te sturen in de vorm van Mandje Mokum met Amsterdamse producten.  

Het jaarlijkste uitje voor vrijwilligers was niet mogelijk. Hiervoor in de plaats ontvingen zij een 

kerstpakket en een bon. Deze werden aan huis geleverd door vrijwilligers van Brouwerij ‘t IJ, in 

samenwerking met DOCK. 

 

4.7.2. Welzijn op Recept  
Welzijn op Recept is gericht op activering, vaak ook collectief. In 2020 hebben huisartsen 42 maal 

verwezen, ten opzichte van 65 in 2019. Het merendeel van de cliënten is vrouw (55%).  
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Tijdens de lockdowns is het aantal aanmeldingen, en daarmee samenhangend het aantal trajecten, 

grotendeels stil komen te liggen. In die periodes onderhouden we proactief contact met de 

deelnemers. 

In 2020 zijn er achttien duurzame matches naar welzijn gerealiseerd. Een aantal buurtactiviteiten 

buiten kon doorgaan met inachtneming van de anderhalvemeter-maatregelen. Als aanvulling en ter 

vervanging van fysieke activiteiten zijn er ook online activiteiten georganiseerd. Het onlineaanbod is 

een noodgedwongen alternatief, maar het is geen vervanging van real life-ontmoetingen. In 2019 zijn 

bijvoorbeeld elf mensen gekoppeld aan een maatje, in 2020 maar drie.  

 

De afgelopen jaren hebben we een vast bestand opgebouwd van huisartsen en huisartsenpraktijken 

die verwijzen naar Welzijn op Recept. Daaruit kunnen we opmaken dat Welzijn op Recept van 

toegevoegde waarde is voor deze huisartsen. Vooral in Centrum Oost melden huisartsen. 

 

Het project Welzijn op het Recept is een samenwerking met DOCK. In de opzet van het project werken 

we met vrijwillige welzijnscoaches. De vrijwilligers krijgen begeleiding van professionele 

welzijnscoaches. Van de vier vrijwillige welzijnscoaches zijn er in 2020 twee gestopt. Er is inmiddels 

vervanging voor hen gevonden. De nieuwe vrijwilligers worden ingezet zodra de huidige lockdown 

wordt opgeheven. 

 

4.8 Veilige Haven  
 

De Veilige Haven heeft ondanks Covid-19 67 unieke cliënten ondersteund. Ongeveer de helft van hen 

zijn bi-culturele LHBTI-jongeren uit Amsterdam, de andere helft bestaat uit statushouders en 

ongedocumenteerde LHBTI-vluchtelingen. Het merendeel van de cliënten (64%) is 28 jaar of jonger 

(16% is 28 jaar). De meeste cliënten zijn man (67%), 15% is vrouw en 18% is transgender of non-binair. 

We moeten constateren dat de doelstelling om meiden/vrouwen beter te bereiken niet is gelukt. Wel 

zijn we tevreden over het bereik van transpersonen. Dankzij extra middelen van de gemeente hebben 

we een bi-culturele transgender sociaal werker aangenomen. Een van haar taken is het houden van 

een spreekuur voor bi-culturele transgenders in het T-Huis 97A. Elke donderdag was er spreekuur van 

13 tot 15 uur. Fysiek als het kon, telefonisch als het vanwege Covid-19 niet anders kon. Het spreekuur 

werd gehouden in samenwerking met de Regenbooggroep LHBTI, die als achterwacht fungeert voor 

een eventuele buddy-aanvragen. 

Het registratieprogramma biedt geen mogelijkheid om transgenders goed weg te schrijven. We voegen 

in 2021 een neutrale derde groep toe in het registratieprogramma.  

 

De cliënten van de Veilige Haven zijn voor 86% mensen van niet-westerse herkomst. 

 

 2020 
 

2020% 
 

2019% 

Marokkaans 11 16.0% 11% 

Nederlands  1 1.5% 4% 

Nederlandse Antillen /Aruba 3 4.5% 0% 

Overig niet-westers allochtoon 32 48.0% 61% 

Surinaams 6 9.0% 5% 

Turks  5 8.0% 9% 
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Westers allochtoon 2 3.0% 0% 

Onbekend  7 10.0% 1% 

Totaal 67 100.0% 100% 

 

Cliënten hebben vaak meer dan één probleem/vraag (gemiddeld 1,43). Bij de meeste cliënten is er 

sprake van problematiek uit bi-cultureel/cultuurverschil en (LHBTI-)identiteit (49%). Ook hebben veel 

cliënten problemen met familie (17%). Geestelijke gezondheid en huiselijk geweld (ieder 6%) hebben 

een ‘gedeelde derde plek’. 

Mensen nemen zelf contact op via de website veiligehavenamsterdam.nl of worden verwezen. 

Verwijzingen komen van scholen, ggz, COC Amsterdam, Wereld café, de Regenboog Groep, ASKV, 

Wereldhuis, Vluchtelingenwerk, klantmanagers WPI en AZC Amsterdam en de GGD. 

Naast hulpverlening bieden wij voorlichting en consultatie. In 2020 is 49 maal consultatie geboden aan 

hulpverleners van andere hulpverlenende instellingen over een bi-culturele LHBTI-cliënt die zij 

begeleiden. Veertig maal is voorlichting gegeven of overlegd met instanties over het werk van Veilige 

Haven. Vanwege Covid-19 is het aantal voorlichtingsactiviteiten minder dan in 2019. 

 
Veilige Haven heeft met de gemeente afgesproken dat er jaarlijks dertig hulpverleners worden 

getraind. Vanwege Covid-19 waren dit er in 2020 slechts twintig. Twaalf mensen hebben afgezegd 

vanwege het virus. Zij nemen in 2021 deel aan de training. Naast maatschappelijk dienstverleners 

deden onder andere hulpverleners mee van het Jongeren Service Punt en van Veilige Haven Alkmaar. 

Dit heeft geresulteerd in een aantal nieuwe LHBTI-aandachtfunctionarissen die nu deelnemen aan de 

tweemaandelijkse intervisie. 

Samen met de Regenboog Groep heeft Veilige Haven in 2020 een training ontwikkeld over werken met 

bi-culturele transgenders en non-binaire mensen. Deel 1 van deze training was een groot succes. Deel 

2 is vanwege de lockdown afgezegd. Dit deel van de training wordt in het voorjaar van 2021 digitaal 

gegeven.  

  

  

http://www.veiligehavenamsterdam.nl/
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5. Projecten 
 

5.1 Projecten Werk, Participatie en Inkomen 
 

Armoede en schuldhulpverlening staan in Amsterdam hoog op de politieke agenda. Mede dankzij het 

gezamenlijke gevoel van urgentie worden succesvolle projecten voortgezet en ontstaan er gedurende 

het jaar vele projecten. Enkele projecten belichten we hieronder. 

 

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

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

aan de Nieuwe Herengracht naast een van de twee uitgiftepunten van de Voedselbank.  

 

Maand Bezoekers 

Januari - april 59 

Mei – augustus 42 

September – december  33 

 

Na de invoering van de landelijke maatregelen vanwege Covid-19 is de inloop in fysieke vorm gestopt. 

Onze medewerker spreekt echter regelmatig een aantal vaste bezoekers in het kader van Grip op je 

Geld.  

Recent heeft de Diaconie besloten de Sociale Kruidenier in het centrum definitief te sluiten. We zijn 

daarom op zoek naar een andere locatie. Hierbij kijken wij tevens naar de ontwikkelingen rond de 

inloopspreekuren in de nieuwe buurtteamorganisatie.  

 

5.1.2 Op Eigen Kracht  
Vanwege Covid-19 is de eerste Op Eigen Kracht-training van het jaar niet doorgegaan. Op 9 juli 2020 

zijn we gestart met de training die we oorspronkelijk als tweede training hadden gepland. Normaal 

gesproken bestaat de groep uit twaalf deelnemers, maar vanwege het virus is dit teruggebracht tot 

acht. Op het laatste moment haakten toch enkele deelnemers af vanwege gezondheidsklachten of 

angst voor corona. Hierdoor zijn we met vijf deelnemers gestart. Deze deelnemers hebben de training 

succesvol afgerond.  

 

5.1.3 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 2019 alle klantmanagers van 

WPI betrokken in de dienstverlening. In 2020 hebben we samen met WPI deze werkwijze versterkt. 

Het reeds bestaande contact van cliënten met hun klantmanager bevordert het vervolgcontact na een 

budgetadviesgesprek. Cliënten worden via verschillende wegen aangemeld: via de beslaglijst, via de 

klantmanager en via RIS.  
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Het percentage ‘no show’ blijft groot; ongeveer 54% van de clienten die zijn opgeroepen gaat 

uiteindelijk op een hulpaanbod in. Net als bij de reguliere schuldhulpverlening blijven we zoeken naar 

manieren om cliënten vroegtijdig te bereiken.  

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

vervolgaanbod.  

 

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

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

schuldhulpverlener en de klantmanager spreken samen met deze cliënten. Het doel is achterhalen wat 

er bij de cliënt speelt, regelingen treffen voor het inlopen van de huurachterstand en voorkomen dat 

de financiële problemen groter worden. Er zijn 29 cliënten gesproken. Bij 20% van de cliënten is het 

inkomen gerepareerd, 25% is verwezen naar schuldhulp en met 14% is een budgetplan opgesteld. 

Twee van de 29 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. Bij kleinere schulden kan de schuldhulpverlener gedurende negen 

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

gemaakt en hulpvragen van de cliënt worden opgevolgd. 

 

5.1.5 Schuldhulpverlening aan ondernemers  
Eind 2019 hebben alle organisaties voor Maatschappelijke Dienstverlening deelgenomen aan een 

stedelijke werkgroep om de ideale klantreis voor zelfstandig ondernemers te bepalen. De doelstelling 

was om de dienstverlening van de gemeente en schuldhulp beter op elkaar aan te laten sluiten. Een 

van de aanbevelingen was het opzetten van een netwerkorganisatie en het inrichten van een nieuw 

werkproces. Dit heeft bij CentraM geleid tot het benoemen van drie experts zelfstandig ondernemers. 

Dit specialisme bleek door de komst van Covid-19 van extra groot belang. Al tijdens de eerste lockdown 

hebben veel zelfstandig ondernemers een beroep gedaan op CentraM. Daarom hebben we een extra 

hulpverlener opgeleid. We hebben nu een stevig team.  

 

Daarnaast heeft CentraM goede samenwerkingsafspraken met organisaties die sekswerkers uit de 

buurt ondersteunen. In de zomer heeft een van onze sociaal raadsvrouwen op locatie sekswerkers 

ondersteund met het aanvragen van de Tozo.  

 

5.1.6 Convenant uitstroom bewind 
In 2020 sloot de gemeente het convenant Kwaliteit Beschermingsbewind met 

beschermingsbewindvoerders en de Maatschappelijke Dienstverlening in Amsterdam. Het convenant 

is opgesteld om Amsterdammers in beschermingsbewind zo snel mogelijk te helpen met hun schulden 

en passende hulp en ondersteuning aan te bieden.  

CentraM is met dertien bewoners een traject gestart om te onderzoeken hoe zij kunnen uitstromen 

uit het beschermingsbewind.  
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5.2 Armoedepreventie  
 

5.2.1 Activiteiten gericht op ouders met financiële problemen  
In het najaar van 2020 hebben wij vastgesteld dat het aantal (eenouder)gezinnen dat afhankelijk is van 

voedselhulp flink is toegenomen. Voortbordurend op onze integrale intakes bij de voedselbank 

ontwikkelen we voor deze doelgroep een gerichte aanpak waarbij gezinnen zo snel mogelijk 

gebruikmaken van alle armoedevoorzieningen. We werken hierbij intensief samen met het OKT en 

DOCK.  

 

5.2.2 Financiële educatie aan gezinnen binnen de crisisopvang  
De eerste maanden van 2020 hebben we met het Leger des Heils een projectplan opgesteld om 

intergenerationele armoede te bestrijden. De kick-off voor het projectteam was gepland voor maart. 

Covid-19 haalde ons in. Uiteindelijk is het ons in het najaar gelukt te starten volgens een aangepast 

plan. CentraM is sinds het najaar fysiek aanwezig op de crisisopvang Noordkaap. In 2021 ontwikkelen 

we de aanpak verder door:  

 de werkwijze op locatie te evalueren en te verbeteren, en uit te breiden naar andere locaties in de 

stad; 

 de pijlers dagbesteding en peer support verder te ontwikkelen.  

 

5.2.2 Werksessie: ‘Is armoede een maatschappelijk probleem?’ 
Na de start in december 2019 hebben we in 2020 ondanks Covid-19 twee fysieke werksessies met 

stakeholders georganiseerd en een digitale werksessie. De werksessies hebben een aantal 

onorthodoxe oplossingen opgeleverd. Bijvoorbeeld om CentraM de lead te geven over de 

buurtplannen, de scholen te ondersteunen zelf het armoedevraagstuk ter hand te nemen, en in te 

zetten op aandacht voor armoede in de partijprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen. En 

last but not least de afspraak van alle stakeholders om het armoedevraagstuk en onze bevindingen 

daarbij te blijven agenderen in de samenleving. 

 

5.3 Projecten Stadsdeel  
 

5.3.1 Mantelzorgconsulent  
Als gevolg van Covid-19 hebben wij in het kader van het project Mantelzorgconsulent in 2020 20% 

minder mantelzorgers ondersteund dan in 2019 (105 tegen 142). Door Covid-19 zijn ook minder 

activiteiten ondernomen dan gepland. Er zijn 72 nieuwe mantelzorgers in beeld gekomen, 85% van het 

aantal van 2019. Daarnaast hebben we via onder andere voorlichtingsactiviteiten een grotere groep 

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

mantelzorgers ondersteunen vaak ouderen (40%); meestal gaat het om dementerende ouderen (70% 

van de 40%). Verder ondersteunen zij vooral bewoners met een handicap, ziekte of psychosociale 

problematiek (33%).  

De mantelzorgers zijn vaak vrouwen in van 45 tot 70 jaar oud. Mantelzorgers melden zichzelf aan of 

worden verwezen door huisartsen, casemanagers dementie, activiteitenbegeleiders, ergotherapeuten, 

ziekenhuizen, of Markant. Of ze komen binnen via sleutelfiguren, zoals actieve bewoners.  
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De vragen van mantelzorgers aan de mantelzorgconsulent zijn divers. Bijvoorbeeld: psychosociale 

begeleiding vanwege draaglast, psychische begeleiding inkomensverandering bij overgang WLZ, PGB, 

respijtzorg, inzet van bewindvoering, administratie, aanvraag mede-huurderschap, aanvraag 

parkeervergunning, problemen met zorgaanbieders. Bij mantelzorgers voor dementerenden is ook 

behoefte aan informatie over het ziektebeeld en over specifieke voorzieningen. 

 

De acties om mantelzorgers te bereiken zagen er in 2020 anders uit dan in voorgaande jaren. In plaats 

van fysieke bijeenkomsten zijn bijvoorbeeld proactief brieven gestuurd en er is veel gebeld met 

netwerkpartners. Alle huisartsen en praktijkondersteuners hebben een brief ontvangen en zijn 

telefonisch benaderd over de mogelijkheid van telefonische consulten. We hebben mantelzorgers 

gebeld om te horen hoe zij de coronamaatregelen ervaren en of zij aanvullende ondersteuning nodig 

hebben. Ook mantelzorgers waarvan het traject is afgerond zijn gebeld. En we hebben nieuwsbrieven 

verstuurd met informatie en tips. 

 

5.3.2 Avond-Pluspunt  
In 2019 is in de Witte Boei 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. In 2020 hebben wij het avondspreekuur 

slechts tot maart open kunnen stellen. Gedurende deze periode hebben 64 bezoekers gebruik gemaakt 

van dit Pluspunt. De volgende hulpvragen zijn aan de orde gekomen: 

 

Hulpvragen Aantal % 

Administratie 34 53% 

Buurtrelatie 1 2% 

Familierelatie 2 3% 

Financiën 13 20% 

Gezondheid 1 2% 

Huisvesting 2 3% 

Juridische kwesties 11 17% 

Eindtotaal 64 100% 

 

 

5.3.3 Voedselbank  
5.3.3.1  Geen pakket zonder traject  

In stadsdeel Centrum zijn we begin 2019 gestart met een pilot waarbij medewerkers van CentraM de 

(her)intakes van de voedselbank zijn gaan uitvoeren. Voordien werd dit door vrijwilligers gedaan. De 

doelstellingen van de pilot waren:  

 de uitstroom vergroten van klanten die gebruik maken van de voedselbank;  

 verminderen van het aantal klanten dat langer dan drie jaar afhankelijk is van het wekelijkse 

voedselpakket. 

 

De pilot was een succes. Daarom is deze werkwijze inmiddels in heel Amsterdam een feit. Door het 

uitvoeren van de intakes door de Maatschappelijke Dienstverlening kunnen meer mensen 
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gebruikmaken van de voedselbank. Na 12 maart zien we dat er een andere groep een beroep doet op 

de voedselbank. Het betreft veelal bewoners die direct zijn geraakt door Covid-19, maar die naast 

geldproblemen óók op andere leefgebieden (o.a. wonen) problemen ervaren. Het beeld is dat deze 

bewoners niet lang afhankelijk van een pakket hoeven te blijven. Uiteraard hangt dit wel af van hoe 

de werkgelegenheid in Amsterdam zich herstelt. Opvallend is dat binnen deze nieuwe groep relatief 

veel gezinnen zijn. Wij hebben hiervoor samenwerking gezocht met het Ouder- en Kindteam.  

 

Soort gesprek en verloop 

  2020-T1  2020-T2  2020-T3 Totaal 

Intake  97  77  74 248 

Waarvan toegezegd  85  52  32 171 

Waarvan geweigerd  12  25  40 77 

Her-intake  88  39  113 240 

Waarvan toegezegd  85  28  90 203 

Waarvan beëindigd  3  11  23 37 

Totaal gevoerde 
gesprekken  

185  116  187 488 

 

 

5.3.3.2  Jaarlijkse inzamelingsactie  

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

Een sociaal werker die al lange tijd samenwerkt met de voedselbank neemt jaarlijks dit initiatief. Een 

brede groep vrijwilligers en professionals vanuit de Huizen van de Buurt helpt hierbij. In elk Huis van 

de Buurt en in drie supermarkten zijn producten ingezameld. De opbrengst van de actie is dit jaar 

minder groot dan andere jaren, als gevolg van Covid-19. Desondanks zijn er 176 kratten met houdbare 

producten opgehaald.  

 

We hebben tijdens de actie diverse 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 is 

zes volle winkelwagens en 230 euro aan donaties.  
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Bijlage 1: Organisatie 
 
Personeel 

Totaal aantal fte per 1 januari 2020: 43,84 fte waarvan vrouw 33,81 en man 10,03. 

Totaal aantal fte per 31 december 2020: 49,66 fte waarvan vrouw 40,22 en man 9,44. 

 

Ziekteverzuim 

Het ziekteverzuim over 2020 was 5,12 %, waarvan:  

Langdurig verzuim: 3,70 % 

Middellang verzuim: 0,95 % 

Kort verzuim:  0,47 % 

 

Raad van Toezicht  

Op 31 december 2020 bestond de Raad van Toezicht uit een voorzitter en vier 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 vijf keer bijeen geweest met de bestuurder.  

De Raad van Toezicht volgt de Good Governance regels voor de zorgsector. De raad heeft zowel een 

Auditcommissie als een Commissie HRM en Kwaliteit ingesteld.  

 

Auditcommissie 

Op 31 december 2020 bestond de Auditcommissie uit een voorzitter en een lid: 

Mevrouw Anita Kuyper   voorzitter  

De heer Edouard Buning  lid  

 

De Auditcommissie is zes keer bijeengeweest met de bestuurder.  

 

Commissie HRM en Kwaliteit 

Op 31 december 2020 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 2020 hebben Eduard Nicolaas Ponder en Yee Ling Tang afscheid genomen van de raad en is er een 

nieuw lid toegetreden, de heer Orlando Lansdorf. 

 

De samenstelling van de cliëntenraad per 31 december 2020 was: 

Mevrouw Sheree Blom    voorzitter 

De heer Mattheus Hemelrijk   lid 
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Mevrouw Ferdaus Luigui   lid 

De heer Orlando Lansdorf    lid 

 

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

 

Ondernemingsraad 

De samenstelling van de ondernemingsraad per 31 december 2020 was: 

Anouk Ruige    voorzitter 

Senem Tas    lid 

Ernst Grothe    lid 

 

De ondernemingsraad is zeven keer met de bestuurder bijeen geweest.   
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Bijlage 2: Cijfers 
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Geen inkomen 5% 11% 3% 2% 6% 9% 17% 14% 29% 5% 100% 

Inkomen uit AOW/ANW 1% 3% 5% 4% 3% 15% 39% 10% 15% 6% 100% 

Inkomen uit arbeidsongeschiktheidsuitkering 
(WIA) 

4% 7% 1% 1% 0% 9% 28% 11% 35% 3% 100% 

Inkomen uit loondienst 5% 6% 5% 1% 4% 8% 25% 8% 31% 7% 100% 

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

2% 5% 3% 2% 2% 13% 27% 9% 29% 9% 100% 

Inkomen uit werkeloosheidsuitkering (WW) 4% 6% 4% 2% 2% 8% 30% 9% 30% 6% 100% 

Inkomen uit zelfstandig beroep of eigen bedrijf 8% 8% 6% 5% 1% 15% 26% 10% 16% 5% 100% 

Overig inkomen 4% 6% 0% 9% 4% 9% 32% 15% 17% 4% 100% 

Totaal 6% 7% 5% 4% 5% 10% 25% 10% 21% 6% 100% 
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110% minimum inkomen tot 

zorgverzekeringswetgrens 3% 0% 4% 5% 3% 17% 26% 12% 27% 5%  100% 

Geen inkomen 0% 8% 8% 0% 0% 0% 33% 8% 42% 0% 100% 

Hoger inkomen 6% 11% 6% 4% 5% 8% 21% 13% 23% 4% 100% 

Inkomen tot 110% van het 

minimum inkomen 

3% 5% 2% 3% 3% 14% 32% 11% 24% 5% 100% 

Inkomen tot bijstandsniveau 2% 4% 4% 1% 1% 11% 43% 6% 21% 7% 100% 

Totaal 3% 6% 3% 2% 3% 13% 27% 10% 26% 7% 100% 
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Samenlevingsverband per 

buurtcombinatie B
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(Echt)paar met kinderen 6% 4% 5% 0% 1% 10% 22% 8% 38% 7% 100% 

(Echt)paar zonder kinderen 1% 5% 6% 4% 7% 7% 37% 6% 19% 8% 100% 

Alleenstaand 3% 5% 5% 2% 3% 9% 30% 11% 23% 8% 100% 

Alleenstaande met kind(eren) 5% 6% 1% 2% 1% 23% 16% 9% 36% 2% 100% 

Alleenstaande oudere 65+ 1% 3% 4% 3% 3% 17% 32% 16% 16% 5% 100% 

Alleenstaande, gezin wonend in 

buitenland 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 100

% 
0% 0% 0% 100% 

Alleenstaande, inwonend bij 

ouders 

13% 0% 0% 0% 6% 6% 19% 0% 56% 0% 100% 

Elders verzorgd 8% 8% 0% 0% 15% 8% 23% 8% 15% 15% 100% 

Overige leefsituaties 5% 0% 2% 10% 0% 10% 29% 2% 43% 0% 100% 

Totaal 3% 5% 4% 2% 3% 11% 28% 10% 26% 7% 100% 

 
Leeftijd cliënten Centrum 

Leeftijdscategor

ieën 

% 2018 % 2019 % 2020 

tot 26 jaar 5% 5% 7% 

26-29 6% 7% 8% 

30-39 18% 19% 22% 

40-49 17% 16% 16% 

50-59 17% 18% 15% 

60-64 7% 8% 7% 

65-69 6% 6% 5% 

70-74 5% 5% 4% 

75-79 5% 4% 3% 

80-84 4% 4% 3% 

85 + 5% 3% 3% 

Onbekend 5% 5% 6% 

Totaal 100% 100% 100% 
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Verwezen door 2018 % 2019 % 2020% 

Ziektekostenverzekeraar 39% 55% 50% 

Overige organisaties 12% 10% 4% 

Woningbouwverenigingen 9% 8% 9% 

Deurwaarder / incassobureau 9% 6% 1% 

WPI 8% 3% 7% 

Huisarts 4% 3% 1% 

CIZ 2% 2% 1% 

Bewindvoeringsorganisatie 2% 2% 2% 

Overige instanties wonen 1% 1% 0% 

Schuldhulpverlening 1% 1% 0% 

Verzekeringsinstantie 1% 1% 0% 

Consumentenorganisatie 1% 1% 0% 

Thuiszorg 1% 1% 0% 

GGD 1% 1% 1% 

Nutsbedrijven 1% 1% 17% 

GGZ 1% 0% 1% 

HVO-Querido 1% 0% 1% 

Instanties voor informatie  0% 0% 0% 

Maatschappelijke opvang 0% 0% 0% 

Vrijwilligersorganisaties 0% 0% 0% 

WMO-loket 0% 0% 0% 

Samen Doen 0% 0% 0% 

Overige organisaties 5% 4% 5% 

Totaal 100% 100% 100% 

 
 

Geslacht nieuwe unieke cliënten 2019 2020 

Man 40% 47% 

Vrouw 34% 35% 

Onbekend 6% 7% 

Totaal 100% 100% 

 

Samenlevingsvorm % 2018 %2019 % 2020 

Eenouderhuishouden 12% 12% 10% 

Eenpersoonshuishouden 

(alleenstaande) 
47% 

52% 54% 

Overige meerpersoonshuishouden 2% 2% 3% 

Samenwonend paar met kind(eren) 8% 9% 8% 
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Samenwonend paar zonder 

kind(eren) 
11% 

10% 10% 

Wonend in instelling 0% 0% 0% 

Alleenstaande oudere 65+ 20% 13% 12% 

Alleenstaande, inwonend bij ouders 1% 1% 1% 

Elders verzorgd 0% 1% 1% 

Totaal 100% 100% 100% 

 

Migratieachtergrond % 2018 %2019 

% 2020 

Surinamers 6,7% 9% 7,8% 

Antilianen 0,8% 1% 0,7% 

Turken 1,4% 2% 1,7% 

Marokkanen 5,4% 5% 6,7% 

Overige niet westerse allochtonen 16,4% 17% 14,5% 

Totaal niet westerse allochtonen 30,7% 34% 31,4% 

Autochtonen 63,7% 59% 59,8% 

 
 

Hoofdbron inkomen 2018% 
2019% 2020% 

AOW; ANW (nabestaandenpensioen) 25% 21% 20% 

Arbeidsongeschiktheidsuitk. (WIA, 
Wajong, TW; invaliditeitspensioen) 

7% 
8% 6% 

Inkomsten uit loondienst 18% 20% 20% 

Inkomsten uit zelfstandig beroep of 
eigen bedrijf 

5% 
5% 7% 

Inkomsten uit ziektewet 0% 0% 0% 

Leeft van inkomen van een ander 0% 0% 0% 

Overig 5% 4% 4% 

Pensioen/Lijfrente 0% 0% 0% 

Sociale voorziening (WWB, IOAZ, 
IOAW) 

32% 
31% 30% 

Studiefinanciering 0% 0% 0% 

Werkeloosheidsuitkering (WW, 
toeslagenwet) 

4% 
4% 4% 

Zonder inkomen 5% 6% 9% 

Totaal 100% 100% 100% 
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Vrijwilligers 
  
 

 2018 2019 2020  

Activiteiten aantal % aantal % aantal % 

Aangifte IB   0% 3 2% 0 0% 

Burenhulp 22 10% 22 12% 14 22% 

Activiteit begeleiden 36 17% 21 11% 11 17% 

Begeleiden naar arts, ziekenhuis e.d. 8 4% 4 2% 0 0% 

Blue (vertrouwenspersoon Huiselijk Geweld) 9 4% 9 5% 6 9% 

Klussen in en rond het huis 25 12% 17 9% 0 0% 

Formulieren invullen 49 23% 52 27% 14 22% 

Maatje SHV 16 8% 19 10% 12 18% 

Preventief huisbezoek 10 5% 8 4% 2 3% 

SHV Ervaringsdeskundige 9 4% 7 4% 0 0% 

Overig 11 5% 11 6% 3 5% 

Vrijwillige thuisadministratie 15 7% 17 9% 3 5% 

Totaal 210 100% 190 100% 65 100% 

 
 

 


