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1.

Inleiding

Ik kijk tevreden terug op het afgelopen jaar. Er is heel veel werk verzet, en met succes. Na een
voorbereiding van enkele jaren en een intensief tendertraject, is op 1 april 2021 Buurtteam Amsterdam
van start gegaan. De buurtteams zijn onderdeel van een bredere stelselwijziging.
De buurtteamorganisaties worden gevormd door coalities. In ons geval zijn dat perMens, Regenboog
Groep, Emile Thuiszorg, DOCK en CentraM. Onze coalitie heeft ervoor gekozen een coöperatie op te
richten. Daarmee drukken we uit dat de coalitiepartners samen verantwoordelijkheid nemen voor de
samenwerking. De gemeente heeft in december 2021 haar goedkeuring gehecht aan deze juridische
entiteit. CentraM heeft als penvoerder in 2021 verantwoordelijkheid genomen voor de uitvoering. Op 1
januari 2022 zijn alle medewerkers overgegaan naar de Coöperatie Buurtteam Amsterdam Centrum.
De stichting CentraM blijft in ieder geval bestaan tot alle subsidies over 2021 zijn afgehandeld.
Buurtteam Amsterdam Centrum had een goede start, ondanks de lockdown. Er zijn in het Centrum vier
nieuwe teams gevormd, naast team Schuldhulp en team Ondersteunende Diensten. Dat was door de
lockdown een bijzondere opgave, maar het is gelukt om stevige teams te vormen waarin de sfeer en
inzet goed is. Iedereen kreeg nieuwe collega’s. Veel medewerkers moesten in een ander werkgebied
gaan werken en iedereen moest zich nieuwe werkwijzen eigen maken. Terwijl het werk gewoon
doorging.
De komst van de buurtteams betekende dat bestaande afspraken over werkwijze en toegang moesten
worden aangepast, bestaande routes kwamen onder druk te staan. Dit heeft enige tijd tot te weinig
aanmeldingen voor schuldhulp geleid. In het najaar is de werkwijze aangepast. Onderdeel hiervan is
dat schuldhulpverleners en sociaal raadsleden dichtbij aanwezig zijn, in de buurten. En dat zij aansluiten
bij casuïstiekoverleg.
Om de teams de tijd te geven goed op te starten, hebben we afgezien van een grote publiekscampagne.
Niettemin zijn we direct overspoeld met vragen. Onder andere veel vragen van daklozen. We
zijn gelukkig in staat geweest deze toeloop het hoofd te bieden, zei het soms met kunst en vliegwerk.
Dit was mogelijk doordat, anders dan bij collega-buurtteamorganisaties, op 1 april al medewerkers van
coalitiepartners over waren gekomen. Die hadden allen ruimte in hun caseload.
De partners in de coöperatie zijn, op Emile na, ook partner in Inclusief Centrum. Alle aandacht voor de
(uitgestelde) aanbestedingen in de Wmo en de vorming van de buurtteams is enige tijd ten koste gegaan
van onze aandacht voor Inclusief Centrum. Eind 2021 hebben we uitgesproken dat we de
samenwerking willen versterken. De coöperatie zal haar samenwerking daarop aan laten sluiten.
Buurtteam Amsterdam is een stedelijk concept; één werkwijze en herkenbare toegang voor alle
Amsterdammers. Dit vraagt om afstemming en samenwerking. Als directeurenoverleg Maatschappelijke
Dienstverlening hebben we een geschiedenis van nauwe samenwerking en visievorming. Op dit
fundament hebben we wat betreft beleidsontwikkeling, implementatie en organisatie een sterk stedelijk
gebouw neergezet. Iedereen is ervan doordrongen dat we alleen samen Buurtteam Amsterdam tot een
succes kunnen maken. De aandachtsgebieden zijn verdeeld, in vaste koppels van bestuurders en
managers. Mijn aandachtsgebieden zijn onder meer transitie cliënten, geestelijke gezondheidszorg en
daklozen.
We zijn volop aan het bouwen.
Else de Wit
Bestuurder CentraM en Buurtteam Amsterdam Centrum
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2.

Toezicht in 2021

Voor Stichting CentraM was 2021 een overgangsjaar waarin werd gebouwd aan de nieuwe Coöperatie
Buurtteam Centrum Amsterdam. Maar ook een jaar van afronding: dit was het laatste jaar waarin
Stichting CentraM nog de werkgever was voor haar medewerkers en financieel penvoerder voor de
ontvangen subsidies.
Coöperatie Buurtteam Amsterdam Centrum is per 1 april 2021 gestart en heeft per 1 januari 2022 alle
medewerkers van Stichting CentraM in dienst genomen.
Stichting CentraM is al vanaf 1 april 2021 een van de leden van de coöperatie, samen met de collega’s
van perMens, Regenboog Groep, Emile Thuiszorg en DOCK.
Heel prettig is dat onze bestuurder mevrouw Else de Wit ook de bestuurder van de Coöperatie
Buurtteam Amsterdam Centrum is geworden. Het gedachtegoed van Stichting CentraM en onze
medewerkers zijn hiermee in goede handen.
In 2021 heeft de Raad van Toezicht expliciet gekeken naar de risico’s die ontstaan door deze
transformatie, waaronder bijvoorbeeld een hoger dan normaal ziekteverzuim. Er is meer tijd en aandacht
gegeven voor het samenwerken met elkaar in de nieuwe teams. Daarnaast heeft de gemeente
toegezegd dat de Subsidie Veilige Haven mee mag naar Buurtteam Amsterdam Centrum. Ook is er in
het continuïteitsplan aandacht gegeven aan juridische en financiële zaken.
Na de plotselinge aanpassing aan Covid-19 in maart 2020, lieten de medewerkers in 2021 opnieuw zien
dat ze proactief en zelfstandig de nieuwe werkwijze omarmen. Een compliment aan alle medewerkers
die wederom laten zien hoe essentieel zij zijn voor onze dienstverlening.
De Raad van Toezicht heeft in 2021 drie keer vergaderd en de HRM- en Auditcommissie respectievelijk
drie en vier keer.
De financiën van CentraM zijn solide: ook 2021 is positief afgesloten, ondanks de extra kosten van de
transitie.
Stichting CentraM wenst Coöperatie Buurtteam Amsterdam Centrum, samen met al haar medewerkers,
heel veel succes toe.

Namens de Raad van Toezicht
A.E.M. (Anita) Kuyper
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3.

Algemeen

3.1

Ontwikkelingen

3.1.1

Covid-19

In 2021 hebben we grotendeels leren leven met covid. Een jaar eerder kwam het managementteam nog
wekelijks in een speciaal coronaoverleg bij elkaar om te kijken welk covidbeleid er moest worden
ontwikkeld. Een actieve taskforce vertaalde het beleid naar de vestigingen en nam daar de
noodzakelijke veiligheidsmaatregelen. Bij de derde lockdown die eind 2021 inging bleek dat al het
noodzakelijke beleid al eerder was ontwikkeld. Van gemiddeld 25% thuiswerken pasten we ons
makkelijk aan naar 25% op kantoor, als dat voor de hulpverlening mogelijk was.
Door de tweede lockdown hebben we helaas de start van Buurtteam Amsterdam Centrum digitaal
moeten doen. Het heeft soms enige tijd gekost voordat buurtteammedewerkers alle collega’s in het
team fysiek konden ontmoeten. Dit heeft het inwerken en het bouwen van de nieuwe teams bemoeilijkt.
Covid heeft grote gevolgen gehad voor het welzijn van onze cliënten. Amsterdammers konden moeilijker
een beroep doen op onze hulpverlening. Tot in de zomer was het eerste contact telefonisch. Een fysieke
afspraak was alleen mogelijk als (beeld)bellen niet wenselijk of mogelijk was. We hebben actief contact
onderhouden met de mensen die al op ons netvlies waren. Maar mensen die het moeilijk vinden om
een afspraak te maken zijn soms (te) laat in beeld gekomen. We waren daarom erg blij dat we na de
zomer de open inlopen (Pluspunt en het Financieel Café) beperkt konden herstarten.
Covid heeft ook gevolgen gehad voor het welzijn van enkele van onze medewerkers, doordat de grens
van werk en privé vervaagde. Tot de omikronvariant dominant werd hebben wij overigens betrekkelijk
weinig besmette medewerkers gehad. De veiligheidsmaatregelen werken goed. Er zijn bovendien geen
berichten van cliënten die zijn besmet door een medewerker of vice versa.

3.1.2

Buurtteam Amsterdam Centrum

Ondanks dat de scholing en teambuilding grotendeels digitaal moesten plaatsvinden zijn wij tevreden
over de startperiode. Dit is mede te danken aan het feit dat onze coalitiepartners al bij de start hun
medewerkers hebben laten overgaan. Die hadden bovendien ruimte in hun caseload.
Vanaf de eerste dag van het buurtteam zijn we geconfronteerd met een enorme vraag, onder anderen
van daklozen. Er zijn verschillende verklaringen voor de toeloop. Zo is er goed geïnvesteerd in de
communicatie naar de ketenpartners. Huisartsen weten ons bijvoorbeeld goed te vinden. In de
communicatie voor de start hebben we erop gewezen dat er weliswaar nieuwe routes zijn, maar dat de
routes die bestonden naar de dienstverlening van CentraM ook nog werken.
De toeloop in de startperiode kwam ook doordat Buurtteam Amsterdam een stedelijke aanpak is en we
niet meer met postcodes werken. Dit leidde aanvankelijk tot relatief veel cliënten uit andere stadsdelen.
De vraag naar ondersteuning is inmiddels wat genormaliseerd. De grote vraag van daklozen is gebleven.
Dit komt doordat veel daklozen overdag in stadsdeel Centrum verblijven en doordat twee
belangenverenigingen voor daklozen gehuisvest zijn in de Huizen van de Buurt waar wij actief zijn.
De route voor daklozen met een hulpvraag bleek bij de start van de buurtteams niet helder. Onze
transitiemanager heeft daarom meegedacht over en meegeschreven aan nieuw stedelijk beleid. Ook
de samenwerking met MO-organisaties, vooral met coöperatiepartner Regenboog Groep, is
geïntensiveerd.
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Voor de zomer werd duidelijk dat de vraag naar schuldhulp een duikeling heeft gemaakt. Vanuit de
analyse bleek dat de toegang naar de buurtteamorganisatie (‘t Welkom) niet goed was verbonden met
de schuldhulp. De werkwijze is inmiddels aangepast.
Hoewel de vraag wat genormaliseerd is, medewerkers inmiddels goed zijn ingewerkt en opgeleid en de
sfeer in de teams goed is, zijn er knelpunten in de dienstverlening. De oorzaak is vooral dat het
functioneren van de buurtteams wordt beïnvloed door het al dan niet beschikbaar zijn van aanvullende
zorg. Zo is de wachttijd voor huishoudelijke hulp eind 2021 opgelopen tot twee jaar. Ook specialistische
ambulante ondersteuning (aanvullende individuele ondersteuning) zit grotendeels op slot. De slechte
beschikbaarheid van voorzieningen vraagt veel tijd en creativiteit van de buurtteammedewerkers om
alternatieven te vinden.
Overdracht cliënten
In 2021 hebben aanbieders ambulante ondersteuning 167 klanten aan Buurtteam Amsterdam Centrum
overgedragen. Deze overdracht is goed verlopen. Binnen de buurtteamorganisatie hebben we een
coördinerend team opgezet dat nauw contact onderhoudt met de aanbieders. Dit team koppelt cliënten
die overkomen aan een buurtteammedewerker. Voor alle cliënten is passende ondersteuning
gevonden. Sommigen zijn vrij snel na de overdracht overgedragen naar projecten binnen de sociale
basis, omdat deze ondersteuning beter aansloot bij hun ondersteuningsvraag.

3.1.3

Coöperatie Buurtteam Amsterdam Centrum en Inclusief Centrum

Buurtteam Amsterdam Centrum is een coalitie van CentraM, perMens, Regenboog Groep, DOCK en
Emile Thuiszorg. Op het moment van start, op 1 april 2021, was er nog geen juridische entiteit voor
deze samenwerking. De gemeente heeft in de aanloop veel vragen gesteld over de coöperatievorm en
over de verwoording hiervan in de statuten. Na inzage in het huishoudelijk reglement is de gemeente
eind mei in eerste aanleg akkoord gegaan, zodat wij het oprichtingsproces konden starten. Op 2
augustus zijn de statuten gepasseerd. Vanaf dat moment is de Coöperatie Buurtteam Amsterdam
Centrum een feit. Eind december heeft de gemeente definitieve goedkeuring gegeven aan de
coöperatie.
Voor 2022 zijn alle subsidieaanvragen vanuit de coöperatie ingediend. Dus ook de aanvraag sociale
basis (bij het stadsdeel) en voor de Veilige Haven, voor bi-culturele lhbt’ers (bij Onderwijs Jeugd en
Zorg). Op 1 januari zijn medewerkers en overhead van CentraM overgaan naar de coöperatie. De
stichting blijft in ieder geval bestaan totdat alle subsidies 2021 zijn vastgesteld.

3.1.4

Armoede(preventie)

Programma Armoedepreventie
Armoedepreventie is een van de speerpunten van de organisatie. Dit is onder andere terug te vinden in
samenwerkingsprojecten in het kader van Inclusief Centrum en in specifieke projecten waarvoor we
middelen hebben gekregen van onze moederorganisatie Stichting Zorg & Bijstand. De band met deze
stichting blijft intact; stichting Zorg & Bijstand ziet Buurtteam Amsterdam Centrum als de (erf)opvolger
van CentraM.
In 2021 zijn verschillende (pilot)projecten uitgevoerd, waaronder:
a. Intergenerationele armoede. Intergenerationele armoede is als een belangrijk probleem naar voren
gekomen in expertmeetings die we in 2020 hebben georganiseerd. Omdat dit probleem in tijd te
omvangrijk is, hebben wij in een pilot ingezoomd op de financiële educatie aan gezinnen binnen de
crisisopvang. Deze pilot vond plaats in de Noordkaap, een opvangvoorziening van het Leger des
Heils. Wij hebben hier een werkwijze ontwikkeld. De dienstverlening is inmiddels overgenomen door
Buurtteam Amsterdam Noord. In het najaar hebben we overleg gevoerd met HVO Querido om de
werkwijze verder te ontwikkelen. In december bleek dat dit zou kunnen binnen de locatie Nicolaas
Witsenkade, onderdeel van de Roggeveen. Dit wordt verder uitgewerkt.
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b. Als vervolg op de expertbijeenkomsten met stakeholders besteden we extra aandacht aan
armoedeproblematiek op Wittenburg.
c. Een ander speerpunt dat naar voren kwam bij de expertmeetings is het beïnvloeden van de politiek
om (verdere) bewustwording over armoede en de gevolgen daarvan te bewerkstelligen. In 2021
hebben we met veel politieke partijen in de Amsterdamse politiek gepraat. Onze inspanningen
komen duidelijk naar voren in een aantal verkiezingsprogramma’s.
Vraag schuldhulp
Na twee jaar van daling is de vraag naar schuldhulp in 2021 tot staan gekomen. Wij hebben 0,2% meer
aanmeldingen gehad dan in 2020. Qua vragen zien we een uiterst grillig jaar, bijvoorbeeld 27% minder
in de maanden mei-juli en 47% minder in oktober. De grilligheid is waarschijnlijk mede te verklaren door
de komst van de buurtteams. Hierdoor werkten de aanmeldlijnen niet meer optimaal. In het najaar
hebben we de werkprocessen gewijzigd. We voorzien in 2022 een toename.

Figuur 1. Aanmeldingen voor schuldhulp

3.2

Kwaliteit

Buurtteam Amsterdam Centrum/CentraM hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar dienstverlening.
We zijn in 2021 gecertificeerd binnen het ISO 9001:2015 kwaliteitssysteem, we zijn lid van de NVVK
en we bereiden ons voor op ISO 27001. Ons klachtenbeleid gebruiken we om de organisatie verder te
verbeteren.

3.2.1

Certificering

Externe audit ISO 9001
De externe audit is uitgesteld tot zomer 2022. Wij hebben de gelegenheid aangegrepen om onder leiding
van een extern bureau het kwaliteitssysteem van CentraM tegen het licht te houden. Ons doel is om te
komen tot een tot de essentie teruggebracht systeem voor de Coöperatie Buurtteam Amsterdam
Centrum.
ISO 27001
De organisatie bereidt zich samen met de andere buurtteamorganisaties voor op de ISO 27001
certificering. In het najaar hebben we gezamenlijk een gap/fit-analyse laten uitvoeren. Deze wees uit
dat alle buurtteamorganisaties voor informatieveiligheid het volwassenheidsniveau ‘Beheerst’ scoren en
toe moeten naar het niveau ‘Gemanaged’. Dit vereist een forse documentatie- en implementatieinspanning. De organisaties hebben besloten om dit stedelijk vorm te geven door het aantrekken van
een centrale Security Officer en projectleider. Zij geven richtinggevend advies over te nemen
maatregelen, handboekprocedures, protocollen, documenten, interne audits en risicoanalyses. De
buurtteamorganisaties streven ernaar voorjaar 2023 gecertificeerd te zijn.
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NVVK
De NVVK heeft in 2021 haar driejaarlijkse auditschema opgeschort vanwege de herziening van het
kwaliteitskader. Het nieuwe kwaliteitskader biedt de leden meer ruimte en focust meer op het resultaat
voor de hulpvragers achteraf. De eigen omgeving van de organisatie is leidend in het kwaliteitskader.
De organisatie streeft er naar om in het najaar van 2022 volgens dit nieuwe kader gecertificeerd te zijn.

3.2.2

Cliënttevredenheidsonderzoek

In 2021 heeft geen cliënttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. De kwaliteitscommissie van de
gezamenlijke buurtteamorganisaties heeft een onderzoek voorbereid dat in de eerste helft van 2022
wordt gehouden.

3.2.3

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Er is in 2021 geen medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden. Een onderzoek is in voorbereiding
voor de eerste helft van 2022.

3.2.4

Klachten

Waar wij in 2020 nog 15 klachten ontvingen, is dit aantal in 2021 gedaald naar 10. Dit ondanks het feit
dat we in transitie waren van CentraM naar Buurtteam Amsterdam Centrum. We zijn tevreden dat deze
overgang niet tot extra klachten heeft geleid. Vijf klachten hadden betrekking op de dienstverlening van
team Schuldhulp en vijf klachten gingen over de ondersteuning van de buurtteams.
Tabel 1. Klachten schuldhulp
Aard van de klachten

Aantal

%

Bejegening

4

21 %

Deskundigheid

5

26 %

Bereikbaarheid

2

11 %

Procedures

6

31 %

Anders

2

11 %

Totaal

19

100%

* Omdat de binnengekomen klachten veelal meerdere redenen bevatten is het subtotaal van deze rubriek hoger
dan het aantal binnen gekomen klachten (15).

Tabel 2. Oordeel klachten schuldhulp
Oordeel

Aantal

%

Ongegrond

3

30 %

Deels gegrond

4

40 %

Gegrond

2

20 %

Geen oordeel

1

10 %

Nog in behandeling

0

0%

10

100 %

Totaal

In vergelijking met 2020 is het percentage gegronde klachten gedaald. Het percentage deels gegrond
is daarentegen gestegen. Eén klacht hebben wij niet kunnen beoordelen omdat de klager niet reageert
op onze pogingen om in contact te komen. Veel klachten gaan over procedures. De klachten hebben
niet geleid tot aanpassingen in onze werkwijze. Waar mogelijk verbeteren we onze processen naar
aanleiding van de binnengekomen klachten.
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3.2.5

Meldingen van agressie- en veiligheidsincidenten

In 2021 hebben onze medewerkers tienmaal een agressie-incident gemeld. We zagen een sterke
toename in het najaar. Alle medewerkers hebben in het najaar een agressietraining gehad. Dit kan
mogelijk verklaren dat er meer aandacht was voor agressie.
Tabel 3. Agressie-incidenten
Wijze agressie
Fysiek op kantoor
Fysiek buiten kantoor
Telefonisch
Totaal

Aantal
4
1
5
10

%
40%
0%
50%
100 %

Vanuit alle teams zijn meldingen binnengekomen. In alle gevallen is er aandacht geweest voor de
betrokken medewerker en is er zorg geboden, indien dat gewenst was.
Agressie is vaak een gevolg van frustratie, bijvoorbeeld over traagheid waarmee resultaat wordt
verkregen of over het functioneren van andere instanties. De meldingen hebben er niet toe geleid dat
we aanvullende maatregelen hebben moeten treffen of onze werkwijze hebben moeten aanpassen.

3.3

Cliëntenraad

CentraM had al vele jaren een cliëntenraad. Deze raad heeft binnen de coöperatie de status gekregen
van overgangs-cliëntenraad. Direct zijn er plannen gemaakt om cliënten in cliëntenpanels te bevragen
over hun ervaringen met de buurtteams. In de uitvoering hiervan heeft de cliëntenraad te lijden gehad
van twee zaken. In de eerste plaats bestaat de raad uit nog slecht twee leden. Een toonaangevend lid
is overleden en anderen hebben onvoldoende tijd om zich meer in te zetten.
De overgebleven leden hadden hun hoop gevestigd op de cliëntenpanels. In het verleden zijn namelijk
regelmatig nieuwe leden geworven via de panels. Door de covidmaatregelen konden de geplande
panels echter niet doorgaan. Inmiddels is medewerkers gevraagd om in hun caseload te kijken naar
(ex-)cliënten die mogelijk geïnteresseerd zijn. Dit heeft nog niet tot succes geleid. Een laatste kans is
het cliënttevredenheidsonderzoek dat in 2022 wordt gehouden. We zullen hierin een vraag opnemen
over de cliëntenraad. Als ook dit niet tot (voldoende) versterking van cliëntenraad leidt, zal Buurtteam
Amsterdam Centrum via andere middelen cliëntenparticipatie organiseren.

4.

Dienstverlening Buurtteam Amsterdam Centrum

De verantwoording van de dienstverlening in 2021 is vanwege de start van Buurtteam Amsterdam
Centrum in diverse beschikkingen vastgelegd. Om recht te doen aan de buurtgerichte aanpak, maken
we in dit hoofdstuk de cliëntstromen integraal en per buurtcombinatie inzichtelijk en brengen we
specifieke verantwoordingseisen in aparte paragrafen onder.

4.1

Cliëntstromen en wachttijden

Amsterdammers met een hulpvraag zoeken vooral telefonisch, of via de inloop, contact met Buurtteam
Amsterdam Centrum. Daar spreken ze vervolgens een buurtteammedewerker. We noemen dit ‘het
welkom’. Binnen ‘het welkom’ wordt de eerste vraagverheldering gedaan. Ook kijkt de medewerker of
iemand een kortdurende vraag heeft die snel kan worden opgepakt. Of dat er waarschijnlijk langer
durende ondersteuning nodig is. Als langer ondersteuning nodig is, wordt binnen het team gekeken wie
dit het beste kan oppakken.
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In 2021 is aan 5002 (2020: 4265) unieke cliënten ondersteuning geboden, dit zijn 737 cliënten meer dan
in 2020. 3438 nieuwe unieke cliënten (2020: 3045) hebben zich in deze periode aangemeld, van wie
3218 inwoners van stadsdeel Centrum, 332 meer dan in 2020.
Tabel 4 geeft een specificatie van het aantal nieuw aangemelde cliënten in 2021 per buurt in stadsdeel
Centrum. Het gaat om mensen van wie het adres bekend is.
Tabel 4. Nieuwe unieke klanten in standsdeel Centrum
Aantal
2021
2021
2020

2019

2018

2017

2016

Burgwallen - Nieuwe Zijde

177

6%

6%

5%

4%

4%

3%

Burgwallen - Oude Zijde

191

6%

7%

6%

6%

5%

4%

De Weteringschans

175

5%

5%

6%

6%

5%

4%

Grachtengordel West

138

4%

4%

5%

3%

3%

3%

Grachtengordel Zuid

111

3%

5%

4%

3%

2%

2%

Haarlemmerbuurt

394

12%

10%

11%

11%

12%

11%

Jordaan

818

26%

25%

26%

27%

27%

27%

Nieuwmarkt/Lastage

351

11%

10%

11%

11%

11%

12%

Oostelijke Eilanden/
Kadijken

672

21%

21%

20%

21%

22%

25%

Weesperbuurt/Plantage

191

6%

6%

6%

8%

9%

9%

3218

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Totaal

Overzichten per buurtcombinatie van inkomstenbron, hoogte inkomen, samenlevingsverband zijn te
vinden in bijlage 2, evenals informatie over leeftijd, verwijzers en geslacht.

4.1.1

Stroomgegevens

Tabel 5. Oude MaDi/Zorg dossiers1
Instroom oude MaDi/Zorg
Stand actieve oude MaDi/Zorg dossiers 31-12
Uitstroom Oude MaDi/Zorg dossiers

Aantal
466
174
292

Nader onderzoek heeft uitgewezen dat het aantal actieve dossiers te laag is. Door de inrichting van
Buurtteam Amsterdam en de invoering van het nieuwe informatiemodel is een aantal dossiers niet
afgesloten. Een opschoonactie is in volle gang. Bij het schrijven van dit jaarverslag staan nog ongeveer
45 dossiers open.
Tabel 6. Aantal Buurtteamondersteuning 2
Instroom BT-dossiers
Uitstroom BT-dossiers
Stand actieve BT-dossiers 31-12

Aantal
750
229
521

1

Aantal casussen/dossiers met VADP-trajecten of kortdurende ondersteuningstrajecten die op 1-4-2021 nog actief
waren
2 Buurtteamondersteuning (meer dan een melding/I&A) die zijn gestart vanaf 1-4-2021 (incl. wachtlijst en al
afgesloten)
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Ook voor de buurtteamdossiers geldt dat er dossiers open staan die afgesloten hadden moeten worden.
Wij schatten dat het hier om ongeveer 370 dossiers gaat. Ook deze dossiers worden in het eerste
kwartaal afgesloten.
Tabel 7. Herkomst nieuwe cliënten
Herkomst

% dossiers

Initiatief familie/kennissen/buren

6%

Overig

8%

Overig verwezen door

18%

Regievoering over naar BT (vanuit aanvullende zorg)

2%

Van andere BTO

2%

Was al MaDi ondersteund (bestaande klant)

1%

GGZ

1%

Intern

0%

Huisarts/POH

1%

OKT/Jeugdzorg

1%

WPI (Klantmanager/Inkomensconsulent)

0%

Sociaal Loket

0%

Zelfmelder

43%

Overdracht van Ambulante Ondersteuning (transitie)

18%

Sociale basis
Eindtotaal

0%
100%

Tabel 8. Resultaten uitstroom
Resultaat uitstroom

% dossiers

Geen contact meer mogelijk (No show)

9%

Overdracht naar aanvullende of specialistische zorg (inclusief regie)

8%

Overdracht naar andere BTO

6%

Voortijdig stoppen hulpverlener

5%

Beëindiging op verzoek van de Amsterdammer

24%

Amsterdammer kan het zelf (Beëindiging ondersteuning BT)

41%

Overlijden

3%

Verhuizing (buiten BTAC-werkgebied)

2%

Overdracht naar sociale basis

2%

Eindtotaal

100%

In deze percentages is niet meegenomen het aantal cliënten dat zowel ondersteuning krijgt vanuit
Buurtteam Amsterdam Centrum als ondersteuning vanuit de sociale basis. Coalitiepartner DOCK
participeert onder andere in de casuïstiekbespreking. Dit leidt ertoe dat cliënten ook vaak vanuit de
sociale basis ondersteuning krijgen.
Tabel 9. Wachttijd en wachtlijst
Wachttijd

17,2 dagen

Wachtlijst

15

Onze wachttijd is de tijd tussen het welkom en het eerste gesprek dat een buurtteammedewerker heeft
met de Amsterdammer. Dat is de start van de ondersteuning. Nadere analyse van de wachttijd heeft
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uitgewezen dat deze relatief hoog is omdat een aantal medewerkers een verkeerde datum heeft
ingevuld. Ook bleek in een aantal dossiers de startdatum eerste gesprek te ontbreken. Onze schatting
is dat de reële wachttijd 10 dagen of minder bedroeg.

4.2

Analyse cliënten

In 2021 was 55% van de cliënten man en 45% vrouw. Van alle cliënten van Buurtteam Amsterdam
Centrum/CentraM is 54% alleenstaand, hetzelfde percentage als in 2020. In het stadsdeel Centrum is
van alle huishoudens gemiddeld 40% alleenstaand. In stadsdeel Centrum vormt 7,3% van de
huishoudens een eenoudergezin. Maar onder de doelgroep van de buurtteamorganisatie voert 12% een
eenouderhuishouden (2020: 10%).
Onderstaande tabel geeft de cliënten per migratieachtergrond en buurtcombinatie weer. Vanwege de
huidige inzichten over privacy zullen we vanaf 2022 niet meer over de migratieachtergrond rapporteren.

Surinaams

Turks

Westerse migr.
achtergrond

Autochtoon

Overig niet
Westerse migr.
achtergrond

Herkomst

Marokkaans

Nederlandse
Antillen/Aruba

Tabel 10. Cliënten per migratieachtergrond en buurtcombinatie

Burgwallen-Nieuwe Zijde

0%

3%

0%

2%

0,0%

0 ,0%

4,4%

1,6%
%

3,5%

0%

5,3%

1,2%

8,7%

4,4%

Burgwallen-Oude Zijde
De Weteringschans

3,2%

4,2%

9,1%

2,6%

1,2%

4,3%

2,9%

Grachtengordel West

1,6%

2,4%

0,0%

0,7%

0,0%

4,3%

2,9%

Grachtengordel Zuid

1,6%

1,9%

0,0%

2,6%

1,2%

0%

2,9%

Haarlemmerbuurt

12,7%

16,5%

27,3%

14,5%

26,5%

13,0%

19,1%

Jordaan

27,0%

35,8%

9,1%

31,6%

16,9%

34,8%

29,4%

Nieuwmarkt/Lastage

7,9%

9%

0%

8,6%

13,3%

8,7%

4,4%

Oostelijke Eilanden/
Kadijken

41,3%

18,3%

27,3%

28,3%

38,6%

17,4%

25,0%

Weesperbuurt/Plantage

3,2%

5,4%

27,3%

3,9%

1,2%

8,7%

4,4%

Totaal van alle cliënten

6,5%

59,0%

1,1%

15,6%

8,5%

2,4%

7,0%

Het percentage cliënten met een niet-Nederlandse migratieachtergrond is in 2021 van 31,4% gestegen
tot 39,9%. 34,1% van de cliënten heeft een niet-westerse achtergrond. De meeste van hen wonen op
de Oostelijke Eilanden/Kadijken, in de Jordaan en in de Haarlemmerbuurt.
Mensen met een uitkering
Van de cliënten van CentraM heeft 30% een uitkering van Werk, Inkomen en Participatie als
inkomstenbron. Dit is hetzelfde percentage als in 2020. Dit percentage is vele malen hoger dan het
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percentage stadsdeelbewoners dat leeft van een WWB-uitkering. Van de stadsdeelbewoners in de
leeftijdscategorie 15 tot en met 64 jaar is dit 4,6% 3
Tabel 11. Overzicht cliënten die leven van een bijstandsuitkering
Cliënten Cliënten Cliënten
Buurt
2019
2020
2021
36%
34%
34%
Oostelijke Eilanden/Kadijken
Plantage/Weesperbuurt

42%

41%

41%

Jordaan

32%

28%

28%

Nieuwmarkt/Lastage

24%

28%

28%

Haarlemmerbuurt

31%

34%

33%

De percentages liggen in werkelijkheid waarschijnlijk hoger, omdat bij een aanzienlijk deel van de
cliënten onvoldoende zicht is op het inkomen.

4.3

Hulpvragen

In 2021 hebben 3438 nieuwe unieke cliënten zich aangemeld. Dit heeft geleid tot 4047 hulpvragen. In
2020 waren dit er 3513. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de hulpvragen. Cliënten kunnen
meerdere hulpvragen stellen.
Tabel 12. Hulpvragen bij aanmelding
Aantal 2021

%2021

2020

2019

2018

2017

253

6,2%

6,3%

4,5%

5,8%

11,5%

10

0,2%

0,3%

0,4%

0,6%

0,7%

Cultuurverschil

9

0,2%

0,0%

0,0%

0,0%

0%

Eenzaamheid

75

1,9%

1,1%

1,4%

2,1%

2,3%

Familierelatie

40

1,0%

1,1%

1,0%

1,0%

1,4%

2604

64,3%

76,3%

75,6%

73,9%

67,3%

615

15,3%

8,0%

9,6%

7,9%

7,4%

11

0,3%

0,3%

0,3%

0,4%

0,2%

255

6,3%

3,6%

3,4%

4,8%

6,2%

Identiteit

11

0,3%

0,1%

0,1%

0,2%

0,1%

Juridische kwesties

44

1,1%

1,3%

1,5%

1,1%

1%

Maatschappelijke
organisaties

8

0,2%

0,0%

0,0%

0,1%

0,4%

Opvoeding

9

0,2%

0,1%

0,2%

0,1%

0,1%

Overig

0

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,1%

Overig geweld

2

0,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0%

Administratie
Buurtrelatie

Financiën
Gezondheid
Huiselijk geweld
Huisvesting

3

Cijfers 2019
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Partnerrelatie

20

0,5%

0,6%

0,7%

0,8%

0,3%

0

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0%

Relatie met werk

13

0,3%

0,1%

0,2%

0,0%

0,1%

School, opleiding

7

0,2%

0,2%

0,1%

0,1%

0,2%

Verslaving

12

0,3%

0,0%

0,2%

0,1%

0%

Verwerking

7

0,2%

0,2%

0,1%

0,3%

0,1%

42

1,0%

0,5%

0,6%

0,4%

0,4%

4047

100%

100%

100%

100%

100%

Relatie met school

Werk en mij. participatie
Totaal

We zien dit jaar een significante stijging bij gezondheid (15,3% tegen 8,0% in 2020) en een daling bij
financiën van 76,3% (2680 hulpvragen) naar 64,3% (2604 hulpvragen). De verschuiving is het gevolg
van de komst van de buurtteams. Hierdoor is onze rol als toegang tot de Wmo uitgebreid.

4.4

Resultaten afgezet tegen de doelen

In het activiteitenplan van de coöperatie noemen we zeven doelen. Hieronder bespreken we de doelen
en de resultaten.

Bereik van Buurtteam Amsterdam Centrum
In 2021 heeft CentraM/Buurtteam Amsterdam Centrum 5002 unieke cliënten hulp geboden, van
wie 3438 nieuwe cliënten. Dit is een toename van 737 cliënten ten opzichte van 2020. Dit is meer
dan verwacht. De buurtteams richten zich ook op Amsterdammers die ambulante ondersteuning
ontvangen. Op 1 januari 2020 ging het om 524 mensen. Daarnaast zijn er dus nog 213 extra nieuwe
cliënten bijgekomen.
Veel Amsterdammers weten Buurtteam Amsterdam Centrum te vinden. Dat geldt ook voor
partners. Regelmatig zoeken huisartsen en ggz-partijen contact met Buurtteam Amsterdam
Centrum. Op verschillende momenten hebben wij het afgelopen jaar de huisartsen in ons
werkgebied bezocht en uitgelegd hoe zij Amsterdammers naar ons kunnen verwijzen. Daarnaast
hebben we bijeenkomsten georganiseerd met onder andere de FACT-teams, Amsterdam Extra en
partijen uit de sociale basis. Met de partijen uit de sociale basis werken we nauw samen om te
zorgen voor een grotere naamsbekendheid, om zorgmijdende groepen te bereiken en om een
vloeiende keten te vormen.


Balans eenvoudig/enkelvoudig complex en meer specialistisch: percentage direct afgehandeld
In ons activiteitenplan staat dat we 80% van de vragen direct willen afhandelen. In heel 2021 zijn
er 1572 aanmeldingen geweest voor het Pluspunt, informatie en advies of vraagverheldering.
Daarvan hebben 815 aanmeldingen een vraagverheldering gekregen. 757 aanmeldingen zijn dus
direct afgehandeld; dat is 48% van de aanmeldingen. Dit lage percentage komt doordat er vanwege
covid weinig laagdrempelige inloopmomenten waren.



Samenwerking met WPI: gedeelde klanten, aanpak en resultaat
De klantmanagers van WPI en de inkomensconsulenten werken nauw samen met de buurtteams.
Zij nemen bijvoorbeeld altijd deel aan de casuïstiekbesprekingen en werken, voor zover covid het
toelaat, op dezelfde locatie. De banden tussen de klantmanagers, inkomensconsulenten en
buurtteammedewerkers zijn vooral sinds september versterkt, toen de WPI-medewerkers weer op
locatie mochten gaan werken.
De WPI-collega’s worden regelmatig om advies gevraagd en gevraagd om mee te denken over
specifieke casuïstiek. In 32 casussen hebben een buurtteammedewerker en een klantmanager of
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inkomensconsulent intensief samengewerkt. De samenwerking wordt regelmatig geëvalueerd en
bijgestuurd via periodieke gesprekken tussen teamleiders van de buurtteams, de teamleider WPI
en de coördinator Participatie.


Multiproblematiek: regelmatige evaluatie aanpak (maatwerk)
Binnen Buurtteam Amsterdam Centrum hebben we de aanpak multiproblematiek zo goed mogelijk
binnen onze organisatie geborgd. Hierbij zorgen we ervoor dat onze medewerkers die
gespecialiseerd zijn in multiproblematiek nauwe aansluiting hebben en houden met hun collega's
bij het OKT. In onze werkwijze hebben we opgenomen wat we moeten doen bij een crisissituatie.
Van april t/m december hadden we 92 dossiers met multiproblematiek. Dat is circa 26% van de
dossiers met vraagverheldering.
Samen met het OKT hebben we een aantal bijeenkomsten georganiseerd om de samenwerking te
intensiveren en gezamenlijk makkelijker casuïstiek te kunnen oppakken. We ontwikkelen samen
de aanpak door, met als doel om deze verder te versterken.



Inzet kennis Aanvullende Ondersteuning en doorlooptijden
We hebben geïnvesteerd in het samenwerken met organisaties die aanvullende individuele
ondersteuning (AIO) bieden. Onze medewerkers zijn goed op de hoogte, bijvoorbeeld over
wanneer het voor een Amsterdammer beter is toegang te krijgen tot een aanbieder AIO. Vaak is
dit een stimulans om de ondersteuning samen vorm te geven.
We hebben bekeken hoe we de samenwerking het beste vorm kunnen geven. Hoe we de juiste
afweging maken, wanneer het passend is om aanvullende ondersteuning in te zetten en wanneer
wij denken dat we als buurtteam zelf de ondersteuning kunnen bieden. In het teamoverleg is dit
onderwerp veelvuldig aan bod gekomen. In samenspraak met partners zijn we aan het ontdekken
wat werkt.
In het informatiemodel van de buurtteamorganisaties konden ketenpartners registreren wanneer
zij onderdeel uitmaken van het ondersteuningsplan. Deze registratie bleek echter niet geschikt en
werd slecht ingevuld. Voor 2022 is hiervoor een handzamer format ingericht. Volgens de
gebrekkige registratie zou ongeveer 8% van de zorgdossiers zijn toegeleid naar aanvullende of
specialistische zorg, 6% naar een andere buurtteamorganisatie en 2% naar de sociale basis. Zeker
het laatste percentage geeft geen reëel beeld.

4.5

Informatie en Advies

Tabel 13. Aantallen informatie- en adviesgesprekken
2020
2021
Product
Aantal
Aantal
I&A SHV
825
442
Financieel Cafés
Centraal Bureau
59
Witte Boei
13
146
HVO de Vaart
58
49
Claverhuis
25
Boomsspijker
43
Pluspunten
Boomsspijker
130
79
Claverhuis
349
341
Reel
193
105
Witte Boei avond
69
Witte Boei overdag
303
349
I&A SRL
122
278
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I&A Zorg
Totaal

524
2517

452
2437

Tabel 15. Informatie- en adviesgesprekken, unieke bezoekers
Unieke bezoekers
2020
2021
I&A Zorg
470
414
I&A SHV
743
416
Financieel Café
15
125
Pluspunten
519
547
I&A SRL
103
221
Totaal
1850
1723

In het algemeen is er iets vaker een beroep gedaan op Informatie en advies dan vorig jaar. Door covid
is er meer individueel ondersteund en minder collectief in de Pluspunten en Financieel Cafés:
 Door het wegvallen van de Financieel Cafés zijn er in 2021 fors meer fase 0-trajecten
geregistreerd.
 Het aantal I&A Zorg is in 2021 gestegen.
 Het informatie- en adviesproduct door sociaal raadslieden is na de oprichting van de Buurtteam
Amsterdam afgebouwd.

4.6

Trends en ontwikkelingen

Daklozen
In het Centrum weten veel dak- en thuislozen ons te vinden. Dit was voor de start van Buurtteam
Amsterdam Centrum al het geval. Na 1 april zagen we een grote toename. Ook was de groep daklozen
die onze ondersteuning nodig had diverser van samenstelling. Er meldden zich mensen met een OGGZachtergrond, gezinnen en economische daklozen.
Wij hebben niet de beschikking over huizen, dus was het voor de medewerkers zoeken naar
mogelijkheden die er wel zijn voor deze doelgroep. Daarnaast waren de afspraken binnen het netwerk
rond dakloosheid niet altijd even helder. Daarom hebben wij het initiatief genomen om concrete
afspraken binnen het netwerk te maken en ervoor te zorgen dat buurtteammedewerkers dak- en
thuislozen beter kunnen ondersteunen.
Hulp bij huishouding
De wachttijd voor het verkrijgen van hulp bij huishouding is in 2021 toegenomen; eind 2021 was de
inschatting dat dit twee jaar is. Veel van onze (oudere) cliënten hebben hulp nodig om hun huis schoon
te houden, dus deze lange wachttijd zorgt voor veel stress. Sommige cliënten kunnen ter overbrugging
iemand in het netwerk inschakelen of een schoonmaker betalen, maar voor velen is dit geen optie. Deze
lange wachttijd is problematisch en bezorgt onze medewerkers hoofdbrekens.
Toename aantal PGB-aanvragen
Sinds 1 april 2021 kunnen alleen buurtteammedewerkers nog een PGB-aanvraag indienen bij het
Indicatie- en Adviesbureau. De lange wachttijd voor hulp bij huishouding en wachtlijsten bij
gespecialiseerde ambulante ondersteuning (zoals ondersteuning bij autisme) zorgt voor een toename
van het aantal PGB-aanvragen. Om tegemoet te kunnen komen aan verzoeken voor ondersteuning bij
het doen van een PGB-aanvraag, hebben we breed ingezet op training van onze medewerkers in PGB.
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5.

Stadsdeel

In de aanloop van de Buurtteams zijn de activiteiten in de sociale basis enkele jaren gelijk gebleven.
Dat geldt ook voor de eerste drie kwartalen van 2021. Wij zijn in gesprek gegaan met het stadsdeel over
een clustering van activiteiten om meer focus aan te brengen. Wij hebben deze themagerichte werkwijze
doorgevoerd in de aanvraag voor 2022. In het laatste kwartaal hebben we ervaring opgedaan. We
hebben onze inzet versterkt ten behoeve van de sociale basis. Hiermee wordt ook de
ketensamenwerking wordt versterkt.

5.1

Ouderen

5.1.1

Preventieve huisbezoeken

In stadsdeel Centrum wonen veel senioren. Een aanzienlijk deel van hen heeft onvoldoende contacten
en middelen om met het ouder worden om te gaan. Het project preventieve huisbezoeken heeft als doel
zelfstandig wonende senioren van 80 jaar en ouder te bezoeken. In een gesprek krijgen we inzicht in
ondersteuningsbehoeften, nu en in de toekomst. De huisbezoekers vervullen een brugfunctie naar hulp
als dit nu al nodig is.
Buurtteam Amsterdam Centrum heeft de werkwijze geactualiseerd en ingebed in de (preventieve) keten
van de buurtteams. Een enthousiast team heeft in alle vier wijken ouderen bezocht. Ook hebben we
enkele ervaren vrijwilligers voor deze taak kunnen werven. Hierdoor kunnen we in 2022 meer ouderen
bezoeken. De meeste ouderen stellen het bezoek zeer op prijs – ook als ze geen hulpvraag hebben.
Een oudere die recent naar Amsterdam verhuisd was, vertelde positief verrast te zijn en noemde het
bezoek een “warm gebaar van welkom”. Enkele ouderen hadden een concrete hulpvraag waarbij het
buurtteam hen kon ondersteunen.
Tijdens de bezoeken zien we de volgende thema’s: stille eenzaamheid, digitale onhandigheid en het
zorgelijke tekort aan hulp in de huishouding. Maar we zien ook ook de samenwerking met de
stadsdorpen en de vitaliteit van veel ouderen die zelf nog als vrijwilliger of mantelzorger actief zijn.

5.1.2

Alzheimer Trefpunt

Als gevolg van de lockdown zijn er minder bijeenkomsten georganiseerd dan gebruikelijk. In totaal zijn
er zes bijeenkomsten geweest van het Alzheimer Trefpunt, waarvan drie digitaal. Fysieke bijeenkomsten
vonden plaats in het Pintohuis. Hoewel fysieke bijeenkomsten de voorkeur hebben, was het digitaal
goed mogelijk ieder zijn of haar verhaal te laten vertellen en naar elkaar te luisteren. “Wat ontzettend
fijn dat dit weer mogelijk is, ik heb er enorm behoefte aan”, aldus een van de mantelzorgers. Vooral
mantelzorgers bezoeken de bijeenkomsten, die gecoördineerd worden door een mantelzorgconsulent.
Zij werkt nauw samen met de vrijwilligers van het Alzheimer Trefpunt, Alzheimer Amsterdam en de
casemanagers dementie van Buurtzorg en Cordaan.

5.1.2

Kerngroep Dementie

Buurtteam Amsterdam Centrum neemt deel aan Inclusief Centrum en participeert vanuit dit kader in de
Kerngroep Dementie. De kerngroep is uitgegroeid tot een breed samenwerkingsverband waarin
informatie wordt uitgewisseld en nieuwe initiatieven plaatsvinden, zoals vervoersproject Heen & Weer,
resultaten van de Social Trials en valpreventieactiviteiten. Daarnaast is de uitrol van een Expertise
Netwerken Dementie besproken. Hierin worden binnen de keten afspraken gemaakt over een routeplan
(zorgstandaard).
Bijzondere aandacht is er voor de verbreding van de welzijnscomponent, waarbij welzijnspartners en
buurtbewoners worden gestimuleerd activiteiten te ontwikkelen die de participatie en acceptatie van
mensen met dementie versterken. Samen met DOCK en de netwerkmanager Centrum is er overleg
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geweest over het Plan van Aanpak Dementie Centrum met het doel meer eigenaarschap te verbinden
aan de verschillende onderdelen.
Vanuit de kerngroep hebben we geparticipeerd in de werkgroep die zich heeft gericht op het openen
van een dependance van het Odensehuis in de Witte Boei. Samen met DOCK, de koploper en tevens
ervaringsdeskundige en programmadirecteur van het Odensehuis hebben we veel tijd besteed aan het
bekend maken van de inloopmogelijkheden voor mensen met geheugenproblemen en hun
mantelzorgers. Daarnaast hebben we samen met DOCK rond de zomer vier Podiummiddagen met
muziek en informatie georganiseerd voor de doelgroep. Ook is tijdens de Burendag informatie
uitgedeeld aan bezoekers.

5.2

Armoede

5.2.1

Grip op je Geld

Grip op je Geld is een stedelijk project; het is een administratie-arm inloopspreekuur in samenwerking
met Humanitas, de Regenboog Groep en MEE Amstel en Zaan. Vanwege de verhuizing van de Sociale
Kruidenier naar buiten stadsdeel Centrum kon Grip op je Geld niet meer op de oude locatie plaatsvinden.
Het inloopspreekuur is verplaatst naar het Claverhuis.
Vanwege covid heeft Grip op je Geld het grootste deel van het jaar niet de vorm gehad van een inloop.
De coördinator sprak de klanten van het spreekuur op individuele basis. Vanaf het moment van
covidversoepelingen na de zomer is het inloopspreekuur weer van start gegaan, in samenwerking met
MEE Amstel en Zaan en vrijwilligers. Ondanks de latere aanscherping van de covidmaatregelen is dit
inloopspreekuur blijven bestaan.
Tabel 16. Aantal bezoekers ‘Grip op je Geld’

Maand
Januari - april
Mei – augustus
September – december
5.2.2

Bezoekers 2021
26
27
27

Bezoekers 2020
59
42
33

Op Eigen Kracht

Vanwege covid is er is in 2021 geen Op Eigen Kracht-training georganiseerd. Voor 2022 zijn we in
gesprek met de Regenboog Groep.

5.2.3

Voedselbank: Geen pakket zonder traject

Enkele jaren geleden zijn we een pilot gestart om tijdens de intake voor de Voedselbank een gesprek
aan te gaan over de financiële situatie van bezoekers, met het aanbod om hen te helpen hun financiën
weer op orde te krijgen.
Tijdens de eerste lockdown was er een duidelijke toename van het aantal bezoekers, vooral van
gezinnen. Dankzij een extra subsidie van Stichting Zorg & Bijstand kon de Voedselbank de inzet voor
deze doelgroep uitbreiden. We hebben een integrale aanpak ontwikkeld om de oorzaken van de
aanvraag van gezinnen voor voedselhulp direct aan te pakken. In de praktijk bleek deze aanpak lastig.
Het lukte om een integrale dienstverlening vanuit CentraM aan te bieden, maar de noodzakelijke
verbinding met het Ouder en Kindteam (OKT) kwam niet goed tot stand. De belangrijkste oorzaak
daarvan was de angst van ouders voor de bemoeienis van het OKT. Daarnaast speelden nieuwigheid
en werkdruk een rol.
Opmerkelijk is dat in de tweede en derde lockdown de vraag vanuit gezinnen niet is toegenomen.
Aanvankelijk zagen we een toename van vragen om voedselhulp van zzp’ers. Die vraag was veelal van
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tijdelijke aard. In 2021 zijn veel zzp’ers erin geslaagd om hun financiën weer op orde te krijgen. Veel
aandacht is ook uitgegaan naar mensen die langer dan drie jaar gebruikmaken van de Voedselbank.
Het lijkt mogelijk om los te komen van de Voedselbank. Ook na een lange periode van afhankelijkheid.
Dit is een resultaat van onze integrale aanpak.
Tabel 17. Samenstelling huishoudens Voedselbank
1-9-2020
1-92021
Alleenstaanden

188

191

Eenoudergezinnen

57

63

Gezinnen

30

31

Samenwonend zonder kinderen
Totaal

21

12

296

297

Na de toename in het eerste covidjaar (+30%) is het aantal huishoudens nagenoeg gelijk gebleven. De
samenstelling van de groep is wel veranderd. Ook het aantal betrokken kinderen is vrijwel gelijk
gebleven.
Tabel 18. Aantal betrokken kinderen bij Voedselbank
1 september 2020 1 september 2021
Kinderen <18

138

140

Kinderen >18

51

56

5.3

Mantelzorg

5.3.1

Ondersteuning aan mantelzorgers

Het merendeel van de mantelzorgers zijn mensen die de zorg hebben voor een oudere persoon. Verder
gaat het om bewoners bij wie mantelzorg betrokken is om andere redenen, zoals een handicap, ziekte
of psychosociale problematiek. De vragen zijn divers:






5.3.2

Informatie en advies over voorzieningen (parkeervergunning, mantelzorgvergoeding, PGB,
hulp bij huishouden, respijtzorg) maar ook over inkomensverandering bij overgang naar Wlz en
opname in verpleeghuizen; wat te doen bij klachten over ingezette hulp, mantelzorg en
verplichtingen bij een uitkering, rol van de casemanager, trainingen en workshops van Markant,
inzet van betaalde mantelzorg.
Ondersteuning bij aanvragen voorzieningen, uitzoeken van regelingen, bezwaarschriften,
indicaties CIZ en aanvragen voor medehuurderschap.
Psychosociale ondersteuning: gesprekken over wat de zorg voor de mantelzorger betekent
(inzicht in ziektebeeld, draaglast, psychische belasting).
Aanvraag van een mantelzorgverklaring voor het verkrijgen van een parkeervergunning.

Mantelzorgconsulent

Als gevolg van covid zijn ook in 2021 veel activiteiten afgelast. Dit maakt het moeilijker om mantelzorgers
rechtstreeks te benaderen. Zowel voor zorgvragers als mantelzorgers heeft covid gevolgen gehad, zoals
het wegvallen van formele zorg, zorgen over besmettingsrisico's, niet meer voor de ander kunnen
zorgen en isolement.
De mantelzorgconsulenten hebben het afgelopen jaar doorlopend organisaties en netwerkpartners
benaderd met informatie over ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers, zoals medewerkers
van (thuis)zorginstellingen, ergotherapeuten, ELAA (Eerstelijns Huisartsen Overleg Amsterdam-
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Almere), woningcorporaties, casemanagers dementie, scholen en Huizen van de Buurt. De consulenten
hebben hen onder andere bevraagd over signalen van overbelaste mantelzorgers door sluiting van
scholen en dagbesteding. Enkele thuiszorgmedewerkers vertelden dat zij zich zorgen maken over het
risico van ontsporing van zorg als gevolg van de covidmaatregelen. De consulenten hebben hen
geïnformeerd over aanvullende ondersteuning.
In het najaar is een wijktafel (Centrum West) gehouden over overbelasting van mantelzorgers, om te
zorgen dat iedereen alert is. De mantelzorgconsulenten hebben informatie gegeven over individuele
ondersteuning aan mantelzorgers.
Regelmatig is er contact geweest met Markant en Platform Mantelzorg Amsterdam. Op 8 september is
samen met Markant de workshop ‘Als het zorgen voor een ander te zwaar wordt’ georganiseerd. Uit de
verhalen kwam naar voren dat alle mantelzorgers zwaar belast zijn met de zorg voor hun volwassenen
kinderen, partner of ouders. Om ontsporing van zorg te voorkomen is ter plekke verdere ondersteuning
van mantelzorgers ingezet. En uiteraard waren wij 10 november aanwezig op de Dag van de
Mantelzorg.
Mantelzorg Toolkit
Samen met de aandachtsfunctionaris van Welzijn op Recept (WOR) hebben de consulenten
huisartsenpraktijken bezocht en geïnformeerd over de mogelijkheden van aanmelden voor WOR en
ondersteuning aan mantelzorgers. Tevens is de Mantelzorgtoolkit overhandigd, die Markant heeft
ontwikkeld in opdracht van de gemeente Amsterdam. Het doel van de toolkit is niet alleen dat huisartsen
mantelzorgers herkennen, maar vooral ook dat zij overbelasting, onkunde of onmacht signaleren en
indien nodig verwijzen naar Buurtteam Amsterdam Centrum.
Behalve vragen over mantelzorg zijn veel algemene vragen van de huisartsen beantwoord, bijvoorbeeld
over voorzieningen voor ouderen zoals aangepaste woonvoorzieningen, hulp bij boodschappen, en
klussen in huis.
Schriftelijke informatievoorziening
In 2021 is de mantelzorggids/seniorengids geactualiseerd. Deze is begin 2022 verspreid. We hebben
twee nieuwsbrieven samengesteld en verspreid onder mantelzorgers die bekend zijn bij Buurtteam
Amsterdam Centrum. Daarnaast hebben we meerdere artikelen geschreven over mantelzorg voor de
Binnenkrant, Buurtkrant 1018 en Wijkkrant Jordaan & Gouden Reael.
Mantelzorg Steunpunten Amsterdam
Via de website van Mantelzorg Steunpunt Amsterdam hebben mantelzorgers en organisaties de
mantelzorgconsulenten regelmatig benaderd voor informatie en advies. Mantelzorgers die wat langer
ondersteuning nodig hebben zijn overgedragen naar Buurtteam Amsterdam Centrum. Er is regelmatig
contact met de mantelzorgconsulenten uit andere stadsdelen over ontwikkelingen of collegiaal consult.
De consulenten delen informatie en leren van elkaar.

5.4

Welzijn op Recept

Minder trajecten vanwege covid en start buurtteams
Welzijn op Recept is een traject dat we aanbieden aan bewoners die vanuit de eerstelijns zorg worden
aangemeld. Onze belangrijkste samenwerkingspartners hierin zijn de huisartsen. In 2021 waren de
huisartsen zo overbelast door covid, dat we een scherpe daling zagen in het aantal verwijzingen voor
Welzijn op Recept. In totaal zijn er in 2021 24 bewoners bij ons aangemeld voor een Welzijn op
Recepttraject. Daarnaast was er vanwege de start van Buurtteam Amsterdam Centrum een wisseling
van de wacht bij de welzijnscoaches. Inmiddels is er in elk van de vier buurtteams een Welzijn op
Receptcoach.
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Samenwerkingsafspraken met DOCK
We hebben een aantal keren overlegd met twee senior buurtwerkers van DOCK om onze
samenwerkingsafspraken rondom dit project tegen het licht te houden. Dit heeft geleid tot een betere
workflow. Ook hebben we afgesproken dat we niet meer samen verantwoordelijk zijn voor de inzet van
vrijwillige welzijnscoaches, maar dat de verantwoordelijk hiervoor helemaal bij DOCK ligt. Dit heeft
geleid tot de vier Welzijn op Receptcoaches. Ook is besloten dat Buurtteam Amsterdam Centrum
verantwoordelijk wordt voor de registratie. Wij leveren dus de cijfers aan voor de stedelijke monitor
Welzijn op Recept.
Werving nieuwe aanmeldingen
De nieuwe Welzijn op Receptcoaches hebben zich gepresenteerd in een digitaal overleg van alle
huisartsen in Centrum. Ze bezoeken samen met de mantelzorgconsulent alle huisartsen in hun gebied.
Daarnaast worden andere eerstelijns zorgverleners, zoals fysiotherapeuten, benaderd met informatie
over Welzijn op Recept. We verwachten hierdoor in 2022 meer bewoners aangemeld te krijgen.

5.5

Laagdrempelige inloopmomenten

Het Pluspunt is een laagdrempelige inloop van het Buurtteam, DOCK en !Woon in de drie Huizen van
de Buurt en in Activiteitencentrum Reel. Bewoners kunnen hier met verschillende vragen terecht bij
professionals en vrijwilligers. 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. Zo nodig wordt er warm
overgedragen.
Vanwege de covidmaatregelen zijn alleen in september en oktober open inloopspreekuren geweest. Er
is in 2021 geen enkele (inloop)avond Pluspunt geweest. Dit is in februari 2022 weer opgestart.
De Pluspunten werkten in 2021 vooral op afspraak. Vanwege covid zijn plannen om meer partijen te
verbinden aan de Pluspunten niet doorgegaan. We verwachten in 2022 meer partijen te kunnen
aanhaken, zoals een Taal- en Digitaalvrijwilliger vanuit DOCK en een bemiddelaar van de
Vrijwilligerscentrale. In het najaar is er overleg geweest met !Woon en de Regenboog Groep over het
opzetten van een gezamenlijk inloopspreekuur voor mensen met een verhuiswens. Dit gaan we in 2022
verder vormgeven.

5.6

Verbinding in de buurt

Verbinding in de buurt is een nieuw thema, afgesproken met het stadsdeel. We willen als Buurtteam
Amsterdam Centrum outreachend aanwezig zijn in te buurt, samen met DOCK en andere partners in
de buurt. We zijn op zoek naar doelgroepen die we nog niet (voldoende) bereiken, om te komen tot
nieuwe initiatieven, voorlichting en samenwerking. In 2021 zijn we hiermee op beperkte schaal al
begonnen. Zo was Buurtteam Amsterdam Centrum, net als de afgelopen jaren, actief aanwezig op de
Burendag op de Oostelijke Eilanden. Ook zijn we onder andere met de gezamenlijke stadsdorpen in
gesprek gegaan over wat Buurtteam Amsterdam Centrum is en hoe we met elkaar kunnen
samenwerken. Verder hebben we met woningcorporaties gesproken over complexen waar zorgen over
zijn. Dit heeft geleid tot een straatactie in Haarlemmerbuurt.
De gebiedsmakelaar van stadsdeel Centrum meldde zorgen over een complex aan de Houtmanstraat.
We hebben hier met verschillende partijen een straatactie voor georganiseerd: Buurtteam Amsterdam
Centrum, DOCK, stadsdeel en de woningcorporatie. Gezamenlijk is een vragenlijst gemaakt en er zijn
flyers verspreid. We zijn een middag aanwezig geweest in het complex met koffie en thee. Medewerkers
hebben huis-aan-huis aangebeld en mensen uitgenodigd voor een gesprek. We hebben veel bewoners
gesproken en een beeld gekregen van wat er leeft. Dit is materiaal voor met name de woningcorporatie
en het stadsdeel. Zij pakken het verder op.
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5.7

Inzet en begeleiding van vrijwilligers

In 2021 zijn 83 vrijwilligers actief geweest bij CentraM/Buurtteam Amsterdam Centrum. Wij registreren
niet hoeveel uur zij worden ingezet. Maar omdat veel activiteiten wekelijks zijn, morgen we ervan uitgaan
dat het op jaarbasis minimaal om 1250 uur gaat. De vrijwilligers worden onder meer ingezet bij de
volgende werkzaamheden: ondersteuning van de schuldhulpverlening, ‘thuisadministratie’,
hulpdiensten, burenhulp, huiselijk geweld, Alzheimer trefpunt en ter ondersteuning van de Chinese
gemeenschap.
2021 was net als 2020 geen representatief jaar voor de inzet van vrijwilligers. De top vijf in deze
uitzonderlijke periode is: maatjes schuldhulp (25% van de inzet), burenhulp (14%), thuisadministratie
(14%), klussen in en rond huis (13%), inzet in het Pluspunt (13%). In 2022 zal dit waarschijnlijk anders
zijn, wanneer collectieve activiteiten weer ongehinderd kunnen plaatsvinden en wij voor burenhulp meer
gebruik gaan maken van (andere) informele organisaties.
Aan het eind van 2021 hebben we de pool vrijwilligers bekeken in het licht van de te verwachten
activiteiten voor 2022. Na gesprekken met alle vrijwilligers werd opnieuw een commitment gemaakt voor
2022 of afscheid genomen. Eerder namen al vrijwilligers afscheid door verhuizing of langdurige ziekte.
Daarnaast waren er vrijwilligers die door de lange wachtstand vanwege covid niet opnieuw wilden
beginnen of iets anders hadden gevonden. Ten slotte vonden drie vrijwilligers, mede door hun vrijwillige
inzet, een baan. Het aantal vrijwilligers liep daarmee terug van 83 naar 58 eind 2021.

5.7.1

Inzet vrijwilligers bij groepsactiviteiten, Pluspunt en Financieel Café

Naast de individuele inzet werd er langzaamaan ook bij de groepsactiviteiten weer meer met vrijwilligers
gewerkt. Zo zijn er vrijwilligers ingezet bij elk van de Pluspunten en twee vrijwilligers bij het Financieel
Café. In deze activiteiten worden wekelijks bewoners geholpen met uiteenlopende hulpvragen.

5.7.2

Inzet vrijwilligers bij Thuisadministratie

In 2021 is bij een aantal cliënten (eenmalig of op regelmatige basis) de administratie op orde gebracht.
Vaak zijn vrijwilligers daarbij ook een luisterend oor en kunnen zij een brugfunctie vervullen naar de
hulpverlening. Ze signaleren bijvoorbeeld tijdig wanneer het minder goed met iemand gaat. Met
Humanitas zijn gesprekken gevoerd om te kijken hoe wij in 2022 meer van deze
aanvragenthuisadministratie aan hen kunnen doorspelen.

5.7.3




5.7.4

Inzet vrijwilligers bij Schuldhulpverlening
Bij Schuldhulpverlening zijn 76 individuele matches gemaakt tussen vrijwilligers en cliënten. Bij
zes daarvan ging het om nazorg, bij één om uitstroom uit bewind en bij de overige 69 personen
om het op orde brengen van de administratie (sorteergroep). In het laatste geval werd een
budget- en schuldenoverzicht gemaakt voor de cliënt en schuldhulpverleners. Ook zijn cliënten
gekoppeld aan een maatje via de Regenboog Groep.
Pilots Schuldhulpverlening: Nazorg, Solliciteren in de Nazorg en Uitstroom uit Bewind. In 2021
zijn pilots gericht op nazorg na een schuldhulpverleningstraject verder ontwikkeld. Er is een
werkwijze ontwikkeld om cliënten te begeleiden die uitstromen uit bewind.

Inzet vrijwilligers bij andere activiteiten

Er zijn dertien burenhulpvrijwilligers actief. Zij worden vaak langdurig gekoppeld aan een kwetsbare
cliënt om te helpen met boodschappen of andere kleine taken. Daarnaast hebben drie vrijwilligers
voedselpakketten van de Voedselbank thuisgebracht bij cliënten die deze niet zelf konden ophalen. In
overleg met DOCK zijn deze vrijwilligers overgedragen naar DOCK. Met de Chinese vrijwilligers is een
telefonische tolkendienst voor cliënten opgezet. Er zijn in het afgelopen jaar geen vrijwilligers ingezet
voor preventieve huisbezoeken. We verwachten hiermee in 2022 weer te starten.
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5.7.5

Inzet vrijwilligers bij signaleren huiselijk geweld en kindermishandeling

De vrijwilligers van BLUE blijven alert op mogelijke signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Er is uitgebreid stilgestaan bij de risicofactoren die tot spanningen kunnen leiden, zoals verlies van
inkomen, meer ‘op elkaars lip zitten’ vanwege thuiswerken, het missen van sport als uitlaatklep, gesloten
dagbesteding en ontsporing van zorg. Vrijwilligers zijn in hun eigen netwerk actief het gesprek
aangegaan over hoe mensen de covidmaatregelen ervaren. Indien nodig hebben ze gewezen op
mogelijkheden voor hulp. Omdat Preventie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in 2022 niet meer
belegd is bij Buurtteam Centrum, zullen we dit netwerk overdragen.

5.7.6

Samenwerking met Platform Informele Zorg Centrum

In het afgelopen jaar is de samenwerking met het Platform Informele Zorg Centrum geïntensiveerd. Als
Buurtteam Amsterdam Centrum hebben wij meer vraag naar een maatje of vrijwilliger dan wij met de
‘eigen’ vrijwilligers aankunnen. Wij zoeken steeds vaker een match voor onze cliënten bij een van de
organisaties aangesloten bij het Platform Informele Zorg. Vanaf 1 oktober 2021 is er per buurtteam een
linking pin beschikbaar. Het gaat om een vertegenwoordiger van het platform die aanschuift bij de
casuïstiekbesprekingen en daarbij de vraag naar vrijwilligers ophaalt. Vervolgens wordt er binnen het
Platform doorverwezen om in de vraag te voorzien. Buurtteammedewerkers ondersteunen daarna
samen de buurtbewoner bij de aanvraag bij de betreffende organisatie. De buurtteammedewerkers leren
daardoor de verschillende organisaties van de informele zorg kennen. In het kader van deze
ontwikkelingen is het gemeenschappelijke vrijwilligersbeleid met DOCK opnieuw onder de loep
genomen, met de intentie dit in 2022 te actualiseren.

5.8

Huiselijk geweld

De preventiemedewerker Huiselijk Geweld en Kindermishandeling heeft in 2021 een aantal activiteiten
uitgevoerd om aandacht te vragen voor het onderwerp. Dit deed ze in samenwerking met vrijwilligers,
buurtbewoners en andere organisaties. Zo is zij in de eerste maanden van 2021 veelvuldig benaderd
door verschillende organisaties binnen en buiten Amsterdam voor advies over het gebruik van de film
‘In eigen kring’, nabespreking en aanvullende hulpverleningsmogelijkheden. Ook is de
preventiemedewerker vaak benaderd door individuele personen die adequate hulpverlening zochten
voor mensen die te maken hebben gehad met intieme terreur of psychisch geweld.
De preventiemedewerker heeft contact onderhouden met de aandachtsfunctionarissen Huiselijk Geweld.
Er zijn twee online netwerkbijeenkomsten georganiseerd voor deze groep. De aandachtsfunctionarissen
zagen geen toename in huiselijk geweld door de covidmaatregelen. Ze hadden wel zorgen over het
wegvallen van dagbesteding en soms ook formele zorg.
Daarnaast heeft de preventiemedewerker in samenwerking met andere organisatie en initiatieven veel
activiteiten ontplooid ter bewustwording, zoals:
Internationale dag tegen ouderenmishandeling
Webinar over handboek ‘Samen sterker tegen huiselijk geweld’
Buitenexpositie ‘Wij doorbreken de cirkel van geweld’ van Open Mind
Workshop Voltooid Verleden Tijd
Seminar Stil en verborgen leed
Activiteiten in de Week tegen Kindermishandeling
Activiteiten in de Week tegen Geweld

6.

Veilige Haven

In 2021 heeft Veilige Haven 115 unieke cliënten ondersteund, van wie 97 nieuwe unieke cliënten. Vanaf
1 mei 2021 zijn we op een nieuwe manier gaan registreren, op advies van de gemeente Amsterdam.
Dit betekent dat we alle cliënten die zich bij ons melden tellen, ook wanneer het de hulpverlener is die
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ons om advies vraagt voor die cliënt. We maken een helder onderscheid tussen informatie & advies en
consultatie. Consultatie is gericht op de hulpverlener zelf.
Het percentage niet-westerse cliënten is iets toegenomen, van 86% in 2020 naar 87,7%. Iets minder
dan de helft hiervan zijn statushouders en ongedocumenteerde lhbti-vluchtelingen. Van 41 mensen
weten wij dat zij lhbt-vluchteling zijn. Waarschijnlijk is het werkelijke aantal hoger, omdat 34 maal de
afkomst niet is ingevuld. We gaan hierover in gesprek met onze collega’s.
Tabel 19. Samenstelling bezoekers Veilige Haven
2021

2021%

2020%

Marokkaans

17

14,8%

16%

Nederlands

7

6,1%

1,5%

Nederlandse Antillen /Aruba

3

2,6%

4,5%

41

35,7%

48%

Surinaams

2

1,7%

9%

Turks

8

7,0%

8%

Westers allochtoon

3

2,6%

3%

34

29,5%

10%

115

100,0%

100%

Overig niet-westers allochtoon

Onbekend
Totaal

Er zijn 58 cliënten van 28 jaar en jonger en 57 cliënten tussen de 28 en 53 jaar oud.
Nog steeds zijn de meeste cliënten mannelijk (52%), 21% is vrouwelijk en 27% is transgender of nonbinair. De extra inzet op biculturele en vluchtelingen transgenders, onder andere in het T-Huis 97A, blijkt
zijn vruchten af te werpen.
De meeste cliënten (83%) wonen in Amsterdam
Qua problematiek is het beeld redelijk stabiel. Verreweg de meeste vragen hebben betrekking op
bicultureel/cultuurverschil en (lhbti-)identiteit: 61%. Verder had 7% van de vragen betrekking op huiselijk
geweld, anti lhbt-igeweld en bedreiging op straat. Corona heeft de verhoudingen in sommige gezinnen
waar lhbt’ers wonen extra onder druk gezet. Veel huisvestingsvragen (15%) hebben met het
bovenstaande te maken. Daarnaast komen huisvestingsvragen ook van lhbti-vluchtelingen.
Problematiek waar statushouders die net in Nederland zijn mee te maken krijgen, komt ook veelvuldig
aan bod. Zoals ongedocumenteerd en lhbti’er zijn, afgewezen zijn door de IND of wachtend in het AZC
vanwege het Dublin-akkoord. We registreren de eerste vraag die iemand stelt, maar daar volgen vaak
andere vragen op, bijvoorbeeld over (familie)relaties, geestelijke gezondheid en HIV.
Mensen nemen zelf contact op via www.veiligehavenamsterdam.nl of worden verwezen. De
verwijzingen kwamen van scholen, Veilig Thuis, Blijf groep, Per Mens, GGZ, COC Amsterdam, Wereld
café, de Regenboog Groep, ASKV, Wereldhuis, VluchtelingenWerk, klantmanagers WPI en AZC
Amsterdam en de GDD.
Er is 110 maal consultatie gegeven aan medewerkers van andere hulpverlenende instellingen en 48
maal voorlichting gegeven. Er is 12 keer contact geweest met netwerkpartners om de ketenregie te
versterken.
Covid
Door covid is het wekelijkse spreekuur voor bi-culturele transgenders in het T-Huis 97A afhankelijk van
de lockdown telefonisch of face to face gehouden. Dit in samenwerking met de Regenboog groep LHBT,
die als achterwacht fungeert voor een eventuele aanvragen om een buddy.
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Met Wereld café van COC Amsterdam werken we samen via videobijeenkomsten.
Met cliënten werd over het algemeen weer face to face afgesproken, met inachtneming van de
covidregels. Tijdens de lockdown is er wel meer contact onderhouden via telefoon, WhatsApp en
videobellen. Het tweemaandelijkse stedelijke LHBT aandachtsfuntionarissen casuïstiekoverleg vond in
2021 plaats via Teams.
Netwerk en samenwerking
De Veilige Haven werkt onder andere samen met de gemeente ten aanzien van bi-culturele lhbti’ers en
transgenders in het bijzonder. Onder andere in het T-Huis en met Regenboog LHBT. Daarnaast wordt
er goed samengewerkt met Veilig Thuis, de Blijf Groep, perMens, ASKV, HVO Querido, COC
Amsterdam/Wereld café, GGD afdeling Vangnet, LVV opvang, Lutherse kerk in het kader van
noodopvang, de lhbti-vertrouwenspersonen van het AZC, de Regenboog Groep LHBT met het project
LHBT-buddy’s
in
sociaal
isolement
en
psychische
problemen
en
voor
lhbtistatushouders/ongedocumenteerden.
Er zijn (nieuwe) afspraken gemaakt over samenwerking tussen de buurtteamorganisaties en de Veilige
Haven. Vanuit de Veilige Haven wordt, waar mogelijk, verwezen naar de lhbti-aandachtfunctionarissen
binnen de buurtteamorganisaties.
Training
De training voor sociaal werkers van de buurtteamorganisaties, de Blijf Groep, perMens, stichting MEE,
Joods Maatschappelijk Werk en andere organisaties is op 3 november gegeven aan dertien mensen.
Hier zijn vier nieuwe lhbti-aandachtfunctionarissen uit naar voren gekomen.
In november hebben we de deelnemers die werken met bi-culturele en vluchtelingen transgenders de
training ‘Kijken met een andere bril’ aangeboden. Deze werd zeer goed ontvangen.
Trends en ontwikkelingen
Al enkele jaren ontwikkelen wij activiteiten om lesbische meisjes en vrouwen beter te bereiken. In dit
kader zijn drie filmpjes ontwikkeld waarin medewerkers van de Veilige Haven hun lhbti-verhaal doen.
De filmpjes worden op social media ingezet.
Er zijn geen nieuwe trends, maar het is goed om opnieuw aandacht te besteden aan twee bekende. Dat
er in Amsterdam zo goed als geen opvang is voor jonge lhbti’ers, is een probleem dat voortduurt en het
werken voor de Veilige Haven-medewerkers belemmert.
De lhbti ongedocumenteerden weten Veilige Haven goed te vinden. Veelal gaat het om lhbti’ers die bij
het eerste gesprek met de IND hun homoseksualiteit niet benoemd hadden als reden van hun vlucht of
die niet geloofd worden door de IND. Voor de betreffende mensen blijft het moeilijk om over hun lhbtizijn te praten tegenover vreemden, zeker gezien de situatie voor lhbti’ers in het herkomstland.

7.

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 binnen de buurtteamorganisatie
voortgezet en ontstaan er gedurende het jaar vele projecten. Enkele al langer lopende en nieuwe
projecten belichten we hieronder.

7.1

SHV op locatie

Door de covidmaatregelen hebben CentraM/Buurtteam Amsterdam Centrum en WPI in 2021 meer op
afstand samengewerkt. De samenwerking is desondanks – ook in tijden van reorganisatie binnen WPI
– heel waardevol gebleken en wordt van beide kanten als erg prettig ervaren. Waar voorheen gewerkt
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werd met een dedicated klantmanager van WPI, zijn nu alle klantbegeleiders van WPI betrokken bij de
gezamenlijke dienstverlening.
Het reeds opgebouwde contact tussen cliënt en klantmanager blijkt een goede basis voor
budgetadviesgesprekken. De klantbegeleider legt hierbij het eerste contact. Cliënten worden langs
verschillende wegen aangemeld: via de beslaglijst, via de klantbegeleider en via RIS. In nagenoeg alle
gevallen volgt op het budgetadviesgesprek een inkomensreparatie. Onze schuldhulpverleners maken
van iedere activiteit die zij uitvoeren een verslag en delen dit met de betrokken klantbegeleider.
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 vaak in op
een vervolgaanbod, zoals inkomensreparatie of een officieel schuldhulpverleningstraject.

7.2

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 Buurtteam Amsterdam Centrum geleid tot het benoemen van drie experts als
dedicated medewerkers voor zelfstandig ondernemers. Dit specialisme is in tijden van covid extra
belangrijk.
Al tijdens de eerste lockdown hebben veel zelfstandig ondernemers een beroep gedaan op ons gedaan.
Daarom hebben we een extra hulpverlener opgeleid. We hebben nu een stevig team bestaande uit drie
schuldhulpverleners, twee sociaal raadslieden en een assistent schuldhulpverlening. De meeste
ondernemers die langdurig geholpen worden zijn zzp’ers. Onder hen zijn veel mensen met een vrij
beroep, zelfstandigen werkzaam in de evenementensector en cliënten die werken voor een platform
voor zzp’ers, zoals verkeersregelaars, koks en bezorgers. Gemeenschappelijke factor voor de meesten
was dat ze door covid hun inkomsten kwijtraakten en afhankelijk werden van
ondersteuningsmaatregelen als de Tozo en de TVL. Opvallend was dat velen al problemen hadden en
het voor de pandemie nog net wisten redden. De lockdown maakte dat ze toch definitief hulp moesten
zoeken.

7.3

Convenant beschermingsbewind

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.
De buurtteamorganisaties voeren het instroom- en het zelfredzaamheidstraject (voorheen
uitstroomtraject) uit. Bij het instroomtraject melden de convenant bewindvoerders nieuwe bewinden aan
die ongeveer een half jaar lopen. Doel is een brede inventarisatie op alle sociale domeinen en een plan
van aanpak om onderliggende problemen aan te pakken. Dit traject begint ongeveer een jaar tot een
half jaar voor einde schuldregeling en schuldenbewind. Behalve budgetcoaching is ook hier de
hulpverlening gericht op alle leefdomeinen om zelfstandig het leven op te kunnen pakken na einde
bewind.
Omdat bewindvoerders direct betrokken zijn bij hun cliënten, worden verzoeken WSNP/dwangakkoord
en moratorium opgesteld door schuldhulpverlening.
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7.4

Herstelproject toeslagen affaire

Begin maart zijn we gestart met herstelwerkzaamheden voor de gedupeerden van de toeslagenaffaire.
Er is een herstelteam gevormd van afgevaardigden uit verschillende gelederen: schuldhulpverlening,
Vroeg Eropaf, sociaal raadslieden en buurtteammedewerkers. In ons werkgebied hebben we te maken
met een relatief bescheiden aantal gedupeerden, maar het persoonlijke leed en de materiele schade is
ook bij de inwoners van het centrum indrukwekkend groot.
Wij hebben gezien dat wij veel voor hen kunnen betekenen. In eerste instantie luisterden we. Na al het
onbegrip was dit voor veel cliënten het eerste moment dat zij hun verhaal konden doen. Alleen dit bleek
al van grote waarde en het begin van een soms langdurig herstel- en helingsproces. Naast het bieden
van een luisterend oor waren we er ook voor ondersteuning bij een correcte materiele afhandeling,
ondersteuning bij psychosociale klachten, doorverwijzingen voor (trauma)therapie, begeleiding bij het
vinden van (kosteloze) juridische bijstand of bijvoorbeeld om samen met betrokken instanties te bekijken
of er (passende) woonruimte kon worden gevonden.
Met onze ondersteuning sloten we aan op het momentum vanuit de Rijksoverheid voor het zo verdiende
herstel voor gedupeerden; een zogenaamde ‘pauzeknop’ voor schulden, een vergoeding voor materiele
en immateriële schade, restitutie voor onterecht teruggevorderde gelden en een Commissie Werkelijke
Schade die individuele gevallen aanvullend beoordeelt. In 2021 hebben wij 114 (potentieel)
gedupeerden benaderde. Van deze groep hebben wij er 34 ondersteund.

7.5

Schulden op de werkvloer

In het project ‘Schulden op de werkvloer’ meldt de gemeente als werkgever eigen medewerkers met
hun toestemming aan voor schuldhulpverlening. Via een contactpersoon van de gemeente bij de
Kredietbank Amsterdam wordt geprobeerd knelpunten tijdens de hulpverlening aan te pakken en op te
lossen. Het project is ook toegankelijk voor gemeentemedewerkers die niet in Amsterdam wonen. In de
meeste gevallen komt er een geslaagde schuldenregeling tot stand.

8.

Armoedepreventie

Stichting Zorg en Bijstand maakt het mogelijk dat CentraM/Buurtteam Amsterdam Centrum een
meerjarenprogramma Armoedepreventie uitvoert.

8.1

Financiële educatie voor gezinnen binnen de crisisopvang

Vanuit de stuurgroep GGZ van de gemeente hebben CentraM en het Leger des Heils een project gestart
om intergenerationele armoede te doorbreken. In de eerste fase zou de werkwijze worden ontwikkeld.
HVO Querido was geïnteresseerd om daarna het stokje over te nemen van het Leger des Heils. Dit
project in de Noordkaap is in 2020 gestart en heeft veel te lijden gehad van covid. Begin januari 2021 is
een hernieuwde en bijgestelde pilot gestart om de zelfredzaamheid van gezinnen te versterken. Deze
pilot was gericht op het vergroten van de kennis van ouders en kinderen over financiële vraagstukken
en op verbetering van hun financiële situatie.
In deze aanpak is er wekelijks contact tussen medewerkers en gezinnen voor informatie en advies. Zo
ontstaat nabijheid en vertrouwdheid. Daarnaast hebben we specifieke lessen voor kinderen over geld
en financiën geïntegreerd in het dagbestedingsaanbod van het Leger des Heils. Ook hebben we gebruik
gemaakt van ervaringsdeskundigheid.
We hebben de werkwijze beschreven en contact gezocht met Doras/Buurtteam Amsterdam Noord met
de vraag of zij het stokje willen overnemen. Dit is in de herfst geëffectueerd. In het najaar zijn we met
Jaarverslag 2021 CentraM/Buurtteam Amsterdam Centrum

27

HVO Querido in gesprek gegaan om te onderzoeken of we de werkwijze verder kunnen ontwikkelen in
een van hun locaties. We hebben afgesproken dat we dit gaan uitvoeren op een vestiging in het
Centrum.

8.2

Wittenburg

In het kader van Inclusief Centrum participeren we onder andere in het project ‘Jeugd en Volwassenen’,
met als doel om meer domeinoverstijgend samen te werken tussen het volwassenen- en jeugddomein
op de Oostelijke Eilanden. Door elkaars expertise te benutten, kunnen we elkaar versterken en willen
we beginnende problematiek in de kiem smoren. Een van de thema’s waarin meer verbinding nodig is,
is de preventieve aanpak van armoede op de Oostelijke Eilanden. Dit is een speerpunt in het
Armoedepreventieprogramma.
Ouder en Kindteam, perMens en Buurtteam Amsterdam Centrum hebben samen gekeken hoe ze beter
samen kunnen werken. We hebben geconstateerd we in de dagelijkse praktijk elkaars expertise nog
niet standaard benutten. We zijn ook niet goed op de hoogte van wat de ander ons te bieden heeft. In
de loop van 2021 hebben we daarom een kijkje genomen in elkaars keuken. Zo zijn wij onder andere
de buurt in gegaan met een veldwerker van perMens. Dit heeft ons meer bewust gemaakt van onze
sleutelpositie in de wijk. We hebben besloten meer gebruik te maken van elkaars locaties om beter
ingang te krijgen bij elkaars doelgroep. In dit kader gaan we samen een informatiemarkt organiseren.
Helaas kon deze in 2021 niet doorgaan vanwege de covidbeperkingen. De markt wordt nu voorjaar
2022 gehouden.
De verbinding tussen het jeugd en volwassenendomein voor de preventieve aanpak van armoede staat
nog in de kinderschoenen. De lijnen zijn kort geworden door het project, maar het onderhouden hiervan
vraagt aandacht. Er wordt op dit moment nog te weinig naar elkaar doorverwezen. In het kader van
preventieve aanpak van armoede proberen wij al enkele jaren verbinding te leggen met basisschool
Alan Turing op Wittenburg. Onder andere covid bemoeilijkte dit.
Op de Alan Turingschool zitten voornamelijk kinderen uit de Oostelijke Eilanden, Kadijken en de
Weesperbuurt en Plantage. De bewoners uit deze wijken worden door de gemeente Amsterdam
aangemerkt als bewoners met een minder gunstige sociaaleconomische positie. Vooral op de Oostelijke
Eilanden wonen relatief veel jongeren en kwetsbare gezinnen.
In de wijk neemt de school neemt een sleutelpositie in. Daarom willen wij de school betrekken in de
preventieve aanpak van armoede. De intern begeleider van de Alan Turingschool heeft ons verteld dat
zij geen ernstige schuldenproblematiek signaleert bij de ouders, maar wel financiële vraagstukken. De
school wil meedenken over hoe wij als Buurtteam Amsterdam Centrum meer zichtbaar worden voor
ouders. In de nieuwsbrief van de school hebben we informatie gegeven over Buurtteam Amsterdam
Centrum. Wij mogen deze nieuwsbrief ook gebruiken bij aankondiging van informatiemarkten en
dergelijke.
De school is voor ons belangrijk voor vroegsignalering. De basisschool geeft aan zich soms in een
moeilijke positie te bevinden, omdat zij boven alles een vertrouwde en veilige plek voor hun scholieren
willen zijn. De school wil echter wel met ons meedenken op welke manier er een brug kan worden
geslagen.

8.3

Vervolg stakeholderbijeenkomsten

In 2020 waren er stakeholderbijeenkomsten met vertegenwoordigers van organisaties die direct of
indirect met armoede te maken hebben, zoals zorgverzekeraars, de Stadsbank van Lening,
deurwaarders, huisartsen, ervaringsdeskundigen en hulpverleners. We hebben daarbij geconcludeerd
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dat dat armoede niet slechts een privékwestie is. Het is een maatschappelijk probleem. In het laatste
gesprek is geconstateerd dat beeldvorming en schaamte ervoor zorgen dat armoede en
armoedepreventie uiterst ongemakkelijke gespreksonderwerpen zijn. De stakeholders spraken af dat
zij het onderwerp zouden agenderen bij hun achterban. CentraM zou gericht actie ondernemen om
armoede op het netvlies te krijgen van alle grote politieke partijen in Amsterdam in het kader van de
gemeenteraadsverkiezingen 2022.
In februari 2021 hebben we als vertegenwoordigers van CentraM en de stakeholders gegevens en
gesprekonderwerpen verzameld. In maart/april is contact opgenomen met alle grote partijen in
Amsterdam. Op een na reageerden alle partijen positief. Vanaf de zomer hebben wij gesprekken met
raadsleden of partijfunctionarissen gevoerd over armoede en bestaanszekerheid. Bij het lezen van de
verkiezingsprogramma’s hebben we vastgesteld dat onze inzet resultaat heeft gehad. Het
armoedevraagstuk staat veel meer op het netvlies van de lokale politiek dan vier jaar geleden.
De meeste politieke partijen zoeken nog naar vernieuwende oplossingen voor het armoedevraagstuk
en vragen het veld om daarin mee te denken. Wij zullen dit vanuit de gezamenlijke
buurtteamorganisaties oppakken.
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Bijlage 1:

Organisatie

Personeel
Totaal aantal fte per 1 januari 2021:
Totaal aantal fte per 31 december 2021:

48,84 fte waarvan vrouw 40,78 en man 8,06.
65,83 fte waarvan vrouw 56,22 en man 9,61.

CentraM/Buurtteam Amsterdam Centrum heeft een ervaringsdeskundige in dienst en had in 2021 4
stagiaires/ervaringsdeskundigen. In 2022 wordt een tweede ervaringsdeskundige in dienst genomen.
Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim over 2021 was 6,66 %, waarvan:
Langdurig verzuim:
5,22 %
Middellang verzuim:
0,82 %
Kort verzuim:
0,61 %
Raad van Toezicht CentraM
Op 31 december 2021 bestond de Raad van Toezicht uit een voorzitter en drie leden:
Mevrouw Anita Kuyper
voorzitter
De heer Edouard Buning
lid
De heer Krishna Taneja
lid
Mevrouw Gerie Schaafsma
lid
De Raad van Toezicht is drie keer bijeengeweest met de bestuurder.
De Raad van Toezicht volgt de Governancecode Zorg. De raad heeft een Auditcommissie en een
Commissie HRM en Kwaliteit ingesteld.
Auditcommissie CentraM
Op 31 december 2021 bestond de Auditcommissie uit een voorzitter en een lid:
De heer Edouard Buning
voorzitter
Mevrouw Anita Kuyper
lid
De Auditcommissie is vier keer bijeengeweest met de bestuurder.
Commissie HRM en Kwaliteit CentraM
Op 31 december 2021 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 bijeengeweest met de bestuurder.
ALV Coöperatie Buurtteam Amsterdam Centrum
Op 31 december 2021 bestond de ALV uit 5 leden:
Mevrouw G. Schaafsma, Raad van Toezicht CentraM
De heer R. de Bood, bestuurder perMens
De heer G. Lambriex, bestuurder DOCK Amsterdam
De heer H. Wijnands, bestuurder De Regenboog Groep
Mevrouw N. van Es, Emile Thuiszorg en gespreksleider ALV
De ALV is zes keer bijeengeweest met de bestuurder.
De ALV volgt de Governancecode Zorg. De ALV heeft een Auditcommissie en Remuneratiecommissie
ingesteld.
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Auditcommissie Coöperatie Buurtteam Amsterdam Centrum
Op 31 december 2021 bestond de Auditcommissie uit een gespreksleider en een lid:
De heer G. Lambriex
gespreksleider
Mevrouw N. van Es
lid
De heer H. Wijnands
lid
De Auditcommissie is eenmaal bijeengeweest met de bestuurder.
Remuneratiecommissie Coöperatie Buurtteam Amsterdam Centrum
Op 31 december 2021 bestond de Remuneratiecommissie uit:
De heer Robin de Bood
lid
Mevrouw Gerie Schaafsma
lid
De commissie is nog niet bijeengeweest (met de bestuurder).
Cliëntenraad CentraM en ALV
In de zomer van 2021 is er een lid overleden, de heer Orlando Lansdorf. Eind december 2021 heeft
Ferdaus Luigui afscheid genomen van de raad. De raad is sinds de overgang van CentraM naar
Buurtteam Amsterdam Centrum op zoek naar nieuwe leden. De werving verliep in 2021 door corona
moeizaam. In het voorjaar van 2022 hopen wij weer een goede vertegenwoordiging te hebben.
De samenstelling van de cliëntenraad per 31 december 2021 was:
De heer Mattheus Hemelrijk
voorzitter
Mevrouw Sheree Blom
lid
De cliëntenraad is door covid in 2021 niet bijeengeweest met de bestuurder. Wel hebben er diverse
overleggen plaatsgevonden via MS Teams.
Ondernemingsraad CentraM en ALV
In 2021 is er geworven voor nieuwe OR-leden. Er hebben geen verkiezingen plaatsgevonden aangezien
het aantal aanmeldingen overeenkwam met het aantal gewenste leden. Eind 2021 heeft zich een
nieuwe OR gevormd. Senem Tas is afgetreden als OR-lid en er zijn drie nieuwe leden toegetreden.
De samenstelling van de ondernemingsraad per 31 december 2021 was:
Anouk Ruige
voorzitter
Ernst Grothe
lid
Tamara van Beeck
lid
Anna Vinkenoog
lid
Elrike Tiesinga
lid
De ondernemingsraad is zes keer met de bestuurder bijeengeweest.
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Burgwallen-Oude Zijde

De Weteringschans

Grachtengordel-West

Grachtengordel-Zuid

Haarlemmerbuurt

Jordaan

Nieuwmarkt/Lastage

Oostelijke Eilanden/Kadijken

Weesperbuurt/Plantage

STADSDEEL CENTRUM

Cijfers

Burgwallen-Nieuwe Zijde

Bijlage 2:

13%

17%

17%

21%

13%

6%

4%

12%

9%

8%

9%

Inkomen uit AOW/ANW

5%

9%

28%

30%

19%

26%

28%

20%

11%

18%

20%

Inkomen uit
arbeidsongeschiktheidsuitkering
(WIA)

8%

8%

2%

3%

0%

5%

6%

7%

9%

3%

6%

28%

20%

26%

7%

28%

14%

18%

17%

24%

21%

20%

21%

28%

22%

23%

25%

33%

28%

28%

34%

41%

30%

5%

5%

4%

3%

3%

3%

5%

4%

5%

4%

4%

15%

9%

11%

13%

3%

9%

6%

7%

4%

5%

7%

5%

5%

0%

13%

6%

3%

4%

6%

3%

3%

4%

Inkomstenbron
buurtcombinatie

per

Geen inkomen

Inkomen uit loondienst
Inkomen uit sociale voorziening
(WWB/IOAZ/IOAW/Wajong)
Inkomen uit
werkeloosheidsuitkering (WW)
Inkomen uit zelfstandig beroep
of eigen bedrijf
Overig inkomen
Totaal

Grachtengordel-West

Haarlemmerbuurt

Weesperbuurt/Plantage

Totaal

Jordaan

0%

2%

2%

2% 18%

40%

6% 22%

5%

100%

Geen inkomen

3% 11%

7%

5%

4% 11%

16% 11% 25%

8%

100%

Hoger inkomen

4%

9%

5%

4%

8% 10%

28%

9% 19%

5%

100%

Inkomen tot 110% van het
minimum inkomen

1%

2%

5%

1%

1% 14%

38%

9% 22%

6%

100%

Inkomen tot bijstandsniveau

3%

4%

3%

1%

2% 17%

28% 11% 27%

5%

100%

3%

4%

3%

2%

2% 16%

29% 10% 25%

5%

100%

Totaal
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Oostelijke
Eilanden/Kadijken

De Weteringschans

1%

per

Nieuwmarkt/Lastage

Burgwallen-Oude Zijde

110% minimum inkomen tot
zorgverzekeringswetgrens

Hoogte
inkomen
buurtcombinatie

Grachtengordel-Zuid

Burgwallen-Nieuwe
Zijde

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Oostelijke
Eilanden/Kadijken

2% 13% 26% 13%

27%

4% 100%

(Echt)paar zonder kinderen

2%

2%

4%

3%

5% 14% 33% 12%

19%

6% 100%

Alleenstaand

4%

5%

4%

2%

3% 12% 31% 10%

23%

7% 100%

Alleenstaande met kind(eren)

3%

4%

2%

1%

1% 25% 16% 10%

33%

4% 100%

Alleenstaande oudere 65+

2%

2%

3%

3%

2% 18% 36% 13%

14%

6% 100%

Alleenstaande, gezin wonend
in buitenland

0%

0%

0% 50%

0%

50%

0%

Alleenstaande, inwonend bij
ouders

3%

3%

8%

0%

5% 16% 16%

Elders verzorgd

0%

0%

0%

0%

4%

5%

5%

3%

4%

4%

Overige leefsituaties

Totaal

0%

0%

0%

100%
5%

38%

5%

0%

0% 50% 17%

17%

4%

7%

4% 16% 13%

38%

17 100%
%
5%
100%

3%

3% 14% 29% 11%

24%

% 2018 % 2019 % 2020

% 2021

tot 26 jaar

5%

5%

7%

8%

26-29

6%

7%

8%

8%

30-39

18%

19%

22%

20%

40-49

17%

16%

16%

17%

50-59

17%

18%

15%

16%

60-64

7%

8%

7%

8%

65-69

6%

6%

5%

6%

70-74

5%

5%

4%

5%

75-79

5%

4%

3%

5%
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100%

6% 100%

Leeftijd cliënten Centrum
Leeftijdscategorieën

Totaal

Nieuwmarkt/Lastage

5%

Weesperbuurt/Plantage

Grachtengordel-West

3%

Jordaan

De Weteringschans

4%

Haarlemmerbuurt

Burgwallen-Oude Zijde

4%

per

Grachtengordel-Zuid

Burgwallen-Nieuwe Zijde

(Echt)paar met kinderen

Samenlevingsverband
buurtcombinatie
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80-84

4%

4%

3%

4%

85 +

5%

3%

3%

2%

Onbekend

5%

5%

6%

2%

100%

100%

100%

100%

Totaal

Verwezen door

2018 % 2019 %

2020%

2021%

Ziektekostenverzekeraar

39%

55%

50%

48%

Overige organisaties

12%

10%

4%

0%

Woningbouwverenigingen

9%

8%

9%

13%

Deurwaarder/incassobureau

9%

6%

1%

0%

WPI

8%

3%

7%

8%

Huisarts

4%

3%

1%

2%

CIZ

2%

2%

1%

1%

Bewindvoeringsorganisatie

2%

2%

2%

2%

Overige instanties wonen

1%

1%

0%

0%

Schuldhulpverlening

1%

1%

0%

0%

Verzekeringsinstantie

1%

1%

0%

1%

Consumentenorganisatie

1%

1%

0%

0%

Thuiszorg

1%

1%

0%

0%

GGD

1%

1%

1%

0%

Nutsbedrijven

1%

1%

17%

13%

Ggz

1%

0%

1%

2%

HVO-Querido

1%

0%

1%

0%

Instanties voor informatie

0%

0%

0%

0%

Maatschappelijke opvang

0%

0%

0%

0%

Vrijwilligersorganisaties

0%

0%

0%

0%

Wmo-loket

0%

0%

0%

0%

Samen Doen

0%

0%

0%

0%

Overige organisaties
Totaal

Geslacht
cliënten

nieuwe

unieke

5%

4%

5%

9%

100%

100%

100%

100%

2019

2020

2021

Man

54%

57%

55%

Vrouw

46%

43%

45%

Totaal

100%

100%

100%
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Samenlevingsvorm

% 2018 %2019 % 2020

%2021

Eenouderhuishouden

12%

12%

10%

12%

Eenpersoonshuishouden
(alleenstaande)

47%

52%

54%

54%

Overige meerpersoonshuishouden

2%

2%

3%

4%

Samenwonend paar met kind(eren)

8%

9%

8%

7%

11%

10%

10%

9%

0%

0%

0%

0%

20%

13%

12%

12%

Alleenstaande, inwonend bij ouders

1%

1%

1%

2%

Elders verzorgd

0%

1%

1%

0%

100% 100%

100%

100%

%2019 % 2020

%2021

Samenwonend paar zonder
kind(eren)
Wonend in instelling
Alleenstaande oudere 65+

Totaal

Migratieachtergrond

%2018

Surinamers

6,7%

9%

7,8%

8,5%

Antilianen

0,8%

1%

0,7%

1,1%

Turken

1,4%

2%

1,7%

2,4%

Marokkanen

5,4%

5%

6,7%

6,5%

17%

14,5%

Overige niet westerse
allochtonen

16,4%

Totaal niet westerse allochtonen

30,7%

34%

31,4%

34,1

Autochtonen

63,7%

59%

59,8%

59%
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15,6%
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Hoofdbron inkomen

2018%

2019%

2020%

2021%

25%

21%

20%

22%

7%

8%

6%

9%

18%

20%

20%

18%

5%

5%

7%

6%

0%

0%

0%

0%

Leeft van inkomen van een ander

0%

0%

0%

0%

Overig

5%

4%

4%

4%

Pensioen/Lijfrente
Sociale voorziening (WWB, IOAZ,
IOAW)
Studiefinanciering
Werkeloosheidsuitkering (WW,
toeslagenwet)
Zonder inkomen

0%

0%

0%

0%

32%

31%

30%

30%

0%

0%

0%

0%

4%

4%

4%

3%

5%

6%

9%

8%

100%

100%

100%

100%

AOW; ANW
(nabestaandenpensioen)
Arbeidsongeschiktheidsuitk. (WIA,
Wajong, TW;
invaliditeitspensioen)
Inkomsten uit loondienst
Inkomsten uit zelfstandig beroep
of eigen bedrijf
Inkomsten uit ziektewet

Totaal
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