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1. Inleiding 

 

 

Dit document beschrijft de visie en het daaruit voortvloeiende beleid van de Interkerkelijke 

Stichting Dak- en ThuislozenZorg Menorah in Apeldoorn. 

De doelgroep 

Dak- en thuislozen zijn mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats. Vaak hebben zij een 

problematisch verleden met uiteenlopende gebeurtenissen die uiteindelijk zijn uitgelopen op 

de huidige situatie. Zij hebben vaak geen of weinig sociaal contact met anderen en zijn 

veelal verslaafd aan alcohol of drugs, met een sterk gevoel van onmacht. Omdat ze zonder 

hulp niet uit deze situatie kunnen komen, maar toch het gevoel hebben alles zelf op te 

moeten lossen. Omdat nog maar weinigen om hen geven of toekomst in hen zien. Omdat ze 

hun doel kwijt zijn of de kracht niet meer kunnen vinden het toch weer opnieuw te proberen. 

En omdat ze volledig stukgelopen zijn op vrienden, familie, hulpverlening, kerk en andere 

instanties. 

 

Veel van deze mensen vallen tussen wal en schip. Ze worden vaak maar tijdelijk 

opgevangen om te slapen, douchen en eten en moeten daarna weer de straat op. Onze 

maatschappij is vaak niet in staat werkelijke en blijvende verandering aan deze mensen te 

geven. Apeldoorn (en heel de westerse maatschappij) loopt achter de feiten aan. 

 

Hier ligt een duidelijke taak voor ons. We moeten ons bekommeren om onze medemens. Er 

voor hen zijn. Met hen praten, hun vriend willen zijn. Dak- en thuislozen snakken naar een 

stukje menselijkheid, naar christelijke naastenliefde en hulp. 

 

Wij kunnen deze naastenliefde tonen door er gewoon te zijn. Door hen te helpen in de 

problemen waar ze mee te kampen hebben. Door hen op te zoeken op de plek waar ze zijn. 

Opdat niemand vergeten wordt. DTZ Menorah heeft een christelijk identiteit. We willen 

daarin het voorbeeld van Jezus volgen, die ook zelf zich richtte op de onderkant van de 

samenleving. De mensen die het minder hadden. De mensen waar veel anderen met een 

boog omheen liepen. 

Wat we doen: 

Wat kunnen we doen onder onze doelgroep? Heel algemeen: zonder te letten op de oorzaak 

ervan hun noden lenigen: kijken waar we kunnen helpen en dat ook daadwerkelijk doen. 

Opmerkingen als “eigen schuld” en “laat ze maar gaan werken” moeten we achterwege 

laten. Mensen die in nood zijn moeten geholpen worden, ongeacht de oorzaak of 

geschiedenis.  
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Korte historie 

Vanuit een particulier initiatief is in de winter van 2002-2003 begonnen met wekelijkse 

maaltijden voor dak- en thuislozen op het marktplein. Al snel werd vanuit de Evangelische 

Zendingsgemeente Menorah aan de Paslaan 11 een taakgroep hiervoor opgericht. 

Uiteindelijk is in november 2009 een zelfstandige, interkerkelijke stichting opgericht, met als 

doel:  

“Het aanbieden van hulp aan mensen, met name dak- en thuislozen, zodat zij (weer) 

een volwaardig bestaan krijgen met een aanvaardbare kwaliteit van leven, ongeacht 

geloofsovertuiging, afkomst of levensstijl." 

 

Wij doen dit alles om niet. Onze vrijwilligers krijgen hier geen vergoeding voor. Dit geldt 

vanzelfsprekend ook voor onze bestuursleden. Sinds 2010 is wel een betaalde coördinator 

in dienst, dit wordt mogelijk gemaakt middels een subsidie van de Gemeente Apeldoorn. 

Daarnaast zijn wij sinds 2016 aanbieder geworden van woonbegeleiding voor de Wmo en 

hebben wij sinds begin 2018 een eigen kleinschalige woonvoorziening voor niet-verslaafde 

dak- en thuislozen, FFwonen.  

 

2. Doelstellingen 

 

1. Ons bekommeren om mensen die er niet meer bij horen en die zonder hulp moeilijk 

uit hun vaak mensonterende situatie kunnen komen. 

2. Met deze mensen een vertrouwensband opbouwen door ze te eten te geven en naar 

vermogen te helpen (door verstrekking van dekens en kleden, bezoek en hulp bij het 

vinden van onderdak). Vanuit onze kerkelijke achtergrond vertellen wij graag wat ons 

hiertoe drijft. 

3. Zorgdragen voor niet verslaafde dak- en thuislozen die door veelal relationele en/of 

financiele problemen tijdelijk onderdak nodig hebben. 

 

Deze doelstellingen zijn als zodanig vastgelegd de intentieverklaring voor vrijwilligers en 

medewerkers. Deze intentieverklaring is te vinden op www.dakloosapeldoorn.nl onder het 

kopje “over DTZ” en dan “documenten”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dakloosapeldoorn.nl/
http://www.ffwonen.nl/
http://www.dakloosapeldoorn.nl/


 

www.dakloosapeldoorn.nl  

4 

 

3. Richtlijnen bij onze taak 

Bij onze getuigenis hanteren we de volgende richtlijnen: 

Zorg en respect 

1. We hebben respect voor ieder lid van onze doelgroep als beelddrager van God, 

onafhankelijk van etnische afkomst, leefwijze of levensovertuiging. 

2. We onthouden ons van drang, dwang of manipulatie om iemand tot verandering van 

leefwijze of (geloofs)overtuiging te brengen. Grenzen aan ‘drang’ zijn moeilijk aan te 

geven. Met onze verschillende stijlen en kwaliteiten gaan we op een verschillende 

manier om met onze mensen. 

3. We hebben aandacht voor signalen van materiële, lichamelijke, psycho-sociale en/of 

geestelijke noden. Opgevangen noodsignalen maken we bespreekbaar voor onszelf 

en de ander (eigen problemen of noden bespreken we met iemand van het 

kernteam) 

4. Op noodsignalen vanuit onze doelgroep reageren we met bewogenheid en 

naastenliefde. 

 

Kwaliteit 

In al ons werk streven wij naar de hoogst haalbare zorgvuldigheid en kwaliteit. Dit betekent: 

 

1. Dat wij voor diverse taken en situaties protocollen en beleid hebben geschreven, 

denk bijv. aan: 

 

a. Risicotaxaties en handelingsinstructies 

b. Registratie van gegevens conform privacywetgeving 

c. Klachtenregeling 

d. Toezicht en verantwoording over onze financiële geldstromen 

e. Opleidingsniveau van leidinggevenden en eindverantwoordelijken 

 

2. Wij deze protocollen en beleid regelmatig onder de aandacht van onze medewerkers 

en vrijwilligers brengen 

 

3. Medewerkers en vrijwilligers regelmatig (jaarlijks) bijscholen. 

 

 

Sociale omgang met de doelgroep / gevaren in deze omgang 

1. Een vrijwilliger of medewerker, die een vertrouwensrelatie met iemand heeft 

opgebouwd, meldt dat aan de taakgroepleider. Deze kan dan bevorderen, dat die 

vrijwilliger door anderen wordt geïnformeerd over hun contacten met die persoon. 
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2. We zijn bedacht op het gevaar van manipulatie door mensen uit de doelgroep. 

Daarom geldt de afspraak dat we geen waardevolle zaken aannemen van mensen 

uit de doelgroep (zie ook onze gedragscode). 

3. We zijn bedacht op de fysieke gevaren die we tegenkomen tijdens het werken op 

straat, vooral in de avond- en nachtelijke uren. Uitvloeisel hiervan is dat we in 

principe niet alleen de straat opgaan, en niet met personen onder de 18 jaar. Degene 

die dit wel doet, doet dit nadrukkelijk geheel voor eigen verantwoording en ontslaat 

de stichting nadrukkelijk van elke verantwoordelijkheid. 

4. We zijn bedacht op de fysieke gevaren die ons omringen en geven daarom geen 

telefoonnummers en adressen van andere vrijwilligers en zijn ook uiterst voorzichtig 

met het verstrekken van eigen gegevens. 

5. Een vrijwilliger gaat niet alleen bij iemand van de doelgroep op bezoek. Bezoek is 

alleen bij iemand die in het ziekenhuis, in de gevangenis of vergelijkbaar is 

opgenomen wel toegestaan. 

6. Vrijwilligers bieden mensen uit de doelgroep geen onderdak aan in eigen huis, 

voorzover de vrijwilligers zelf ook in dit huis wonen. Degene die dit wel doet, doet dit 

nadrukkelijk geheel voor eigen verantwoording en ontslaat de taakgroep en Menorah 

nadrukkelijk van elke verantwoordelijkheid. 

Uitzonderingssituaties 

1. Als zich situaties voordoen waarin deze richtlijnen niet voorzien, en die wel 

aanleiding geven tot problemen, discussie of onenigheid, dan heeft het 

coördinatieteam beslissingsbevoegdheid, mits unaniem.  

2. Zaken waar het coördinatieteam niet uitkomt kunnen worden voorgelegd aan een 

verantwoordelijk kernteamlid die in voorkomende gevallen het probleem kan 

voorleggen aan het bestuur, die ter beoordeling van de verantwoordelijk kernteamlid 

i.o.m. het coördinatieteam.  

3. In alle gevallen werken we en blijven we werken onder verantwoordelijkheid van het 

bestuur. Logisch gevolg hiervan is dat zaken waar het bestuur bezwaar tegen maakt 

niet uitgevoerd kunnen worden. 
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4. Beschrijving van het werk op dit moment 

Op dit moment bestaat ons werk uit de volgende componenten: 

Maaltijd op de markt 

● Elke zondagmiddag wordt door 2 personen een maaltijd klaargemaakt voor in 

totaal 40-50 personen. 

● Elke zondagmiddag om 17:15 uur verzamelen we bij Menorah. We bespreken 

samen zaken die aandacht nodig hebben en hebben een kort moment van 

gebed voor wie dat wil. Om 17:30 uur gaan we met 10-12 vrijwilligers naar de 

markt waar we de maaltijd opdienen aan gemiddeld zo’n 35-45 personen. 

Naast de warme maaltijd wordt ook brood, koffie en diverse soorten ander 

drinken, fruit en een toetje verstrekt. 

● Tijdens en na de maaltijd ontstaan gesprekken over allerlei onderwerpen, met 

vaak een toespitsing op de nood van de persoon in kwestie. 

Maaltijd/inloopavond op de woensdagavond 

● Elke woensdagavond is er de mogelijkheid om in de voorhal van Menorah 

een kopje koffie te drinken en een warme maaltijd te krijgen. Met enkele 

mensen van onze doelgroep vinden gesprekken plaats naar aanleiding van 

hun vragen. 

 

Maandelijkse kapsalon en pedicure op de woensdagavond 

● Elke eerste woensdagavond van de maand is er bij de maaltijd de 

mogelijkheid om geknipt te worden bij onze kapsalon voor Dak- en 

Thuislozen “Als je haar maar goed zit”. Tevens is er een pedicure aanwezig. 

Overige contactmomenten 

● Met name in de winter worden dak- en thuislozen opgezocht op verschillende 

locaties in het centrum van Apeldoorn. Variërend van een slaapplek in een 

portiek of in de struiken tot op een kamer ergens in Apeldoorn. Mensen 

kunnen ook regelmatig op doordeweekse dagen terecht bij Menorah om wat 

eten uit onze voorraad te krijgen. In de winterperiode is er ook 

ochtendherberg. Wij werken mee aan de extra openstelling van inloophuis de 

Herberg 

● Net zoals bij de zondagse maaltijduitdeling: ook hier ontstaan gesprekken 

over allerlei onderwerpen, met vaak een toespitsing op de nood van de 

persoon in kwestie. 
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Maaltijd / bijeenkomst in Menorah Zaal 

● Een paar keer in het jaar organiseren we een uitgebreide maaltijd in de zaal 

van Menorah, ook bijvoorbeeld een barbecue op de parkeerplaats van 

Menorah. 

Thuisbegeleiding 

● Mensen uit de doelgroep die met of zonder hulp op een kamer of in een 

appartement zijn gaan wonen hebben gedurende enige tijd zorg en 

begeleiding nodig. We blijven contact houden met deze mensen en helpen 

waar nodig. 

● Soms wonen mensen uit de doelgroep nog op kamers en is het risico groot 

dat ze dakloos worden, De problemen bestaan meestal uit verslaving, vaak in 

combinatie met psychische en financiële problemen. We helpen deze 

mensen zoveel mogelijk om ervoor te zorgen dat ze niet dakloos worden. 

●  

 

Financiële begeleiding 

● Soms zijn huurschulden en andere schulden zo hoog opgelopen dat 

huisuitzetting dreigt. In deze gevallen proberen we waar mogelijk te 

bemiddelen (door contacten met deurwaarder(s) en/of verhuurder) of door te 

sturen naar bijvoorbeeld de stadsbank of organisaties als Schuldhulpmaatje. 

● Ex-verslaafden blijven vaak zitten met hoge schulden. Ook hier proberen we 

te bemiddelen tussen de partijen en sturen we door naar professionele 

hulpverlening. 

 

Bezoek afleggen thuis, in ziekenhuis en gevangenis etc. 

● Door verschillende omstandigheden kunnen mensen uit onze doelgroep in 

het ziekenhuis terecht komen. Denk hierbij aan normale ziekten, maar ook 

aan gevolgen van criminaliteit, drugsgebruik, overdosis, psychische 

problemen. Deze mensen proberen we te bezoeken. 

● Als we weten dat iemand vast zit in een Huis van Bewaring of Penitentiaire 

Inrichting proberen we die persoon te bezoeken. Door hen juist in deze 

situatie op te zoeken laten we merken dat we echt om hen geven. 

● Sommige personen uit onze doelgroep wonen nog in een huis of flat of op 

een kamer: Zij krijgen voor zover mogelijk regelmatig bezoek. We proberen 

hen te begeleiden waardoor de kans dat ze (opnieuw) op straat terechtkomen 

kleiner wordt. 
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Doorverwijzing en hulpverlening 

● Denk hierbij aan het doorverwijzen naar alle mogelijke vormen van 

hulpverlening 

- Financiële hulpverlening / stadsbank / Schuldhulpmaatje 

- Opvang m.b.t. verslavingsproblematiek 

- Dienst Samenleving Gemeente Apeldoorn (Activerium) 

- Psychiatrische hulpverlening / maatschappelijk werk / GGNet 

- OGGZ 

- Omnizorg 

- De Herberg  

- Politie  

- GGD 

- Beleidsmakers gemeente (overleg over ontwikkelingen / beleid) 

Kleinschalige woonvoorziening FFwonen 

● Voor max 8 dak- en thuislozen zonder psychiatrie over verslaving 

● Een alternatief voor niet-abstinente plekken 

● Bedoeld als overbrugging om te stabiliseren en z.s.m. naar reguliere 

huisvesting  

 

5. Visie voor de komende 2 - 3 jaar 

Voor wat betreft de komende jaren denken we o.a. aan uitbreiding van de huidige taken 

zoals hierboven omschreven.  

 

● Persoonlijke verzorging buitenslapers 

- Dagelijks zijn we in contact met zgn. buitenslapers die zich vaak weken, en 

soms maanden of jaren lang lichamelijk niet kunnen verzorgen. Voor deze 

mensen kunnen we heel veel betekenen door een douche ter beschikking te  

stellen zodat ze zichzelf (op afspraak) kunnen verzorgen. De mogelijkheden 

hiervoor zijn op dit moment zeer beperkt. 

 

● Maaltijd op de markt 

- De maaltijd op de zondagmiddag / avond wordt gewoon ongewijzigd 

voortgezet. 

- Het aantal vrijwilligers op de markt is op dit moment voldoende. Per keer 

gaan maximaal 12 vrijwilligers mee naar de markt. 

 

● Maaltijd op doordeweekse avonden 

- De doordeweekse avonden moeten worden uitgebreid, sommige mensen uit 

de doelgroep willen we graag elke avond bezoeken. Het aantal beschikbare 

vrijwilligers willen we graag uitbreiden naar 8. Op jaarbasis tellen wij al snel 

zo’n 30-40 buitenslapers, in de winter tussen de 5 en 15 mensen, bijna altijd 
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mannen. Deze willen we graag opzoeken en warmte bieden in de vorm van 

begeleiding naar winteropvang, extra dekens of iets te eten of te drinken. 

 

● Maaltijd / bijeenkomst in Menorah zaal 

- Het aantal avonden met uitgebreide maaltijd kunnen we uitbreiden naar 

bijvoorbeeld een avond iedere drie maanden. Afhankelijk van de reactie van 

onze doelgroep kunnen we op den duur misschien overgaan tot een 

wekelijkse maaltijd in de bovenzaal van Menorah in plaats van op de markt of 

de parkeerplaats. Op dit moment lijkt de drempel naar Menorah voor een 

aantal mensen nog te hoog. We overwegen daarom een andere locatie, 

hoewel we vanuit herkenbaarheid en continuïteit ook het belang inzien van 

het feit dat de mensen komen naar de Paslaan.  

 

● Kapsalon 

- Voor de kapsalon zou het geweldig zijn om een “gewone” (“echte”) kapsalon 

te hebben. Dus niet - zoals nu - een kerkzaaltje (garderobe) die eens in de 4 

weken tot kapsalon wordt ‘omgetoverd’, maar een heuze kapsalon, waar alle 

inrichting kan blijven staan en onze dak- en thuislozen op afspraak geknipt 

zouden kunnen worden.Wel wordt in 2019 de zaal voorzien kaptafels en 

spiegels, van een nieuwe vloeren wordt schilderwerk aan muren,plafonds etc 

uitgevoerd.  

 

● Thuisbegeleiding 

- Mensen uit de doelgroep die met of zonder hulp op een kamer of in een 

appartement zijn gaan wonen hebben gedurende enige tijd zorg en 

begeleiding nodig. We blijven contact houden met deze mensen en helpen 

waar nodig.  

- Soms wonen mensen uit de doelgroep nog op kamers en is het risico groot 

dat ze dakloos worden. De problemen bestaan meestal uit verslaving, vaak in 

combinatie met psychische en financiële problemen. We helpen deze 

mensen zoveel mogelijk om ervoor te zorgen dat ze niet (opnieuw) dakloos 

worden.  

 

● Financiële begeleiding 

- Soms zijn huurschulden en andere schulden zo hoog opgelopen dat 

huisuitzetting dreigt. In deze gevallen proberen we waar mogelijk te 

bemiddelen of door te sturen / c.q. te begeleiden naar bijvoorbeeld de 

stadsbank, vrijwillige bewindvoering en/of organisaties als Schuldhulpmaatje. 

- Ex-verslaafden blijven vaak zitten met hoge schulden. Ook hier proberen we 

te bemiddelen tussen de partijen en sturen we door naar professionele 

hulpverlening.  

- Belangrijk is de mogelijkheden en onmogelijkheden te onderzoeken zodat we 

wat deze problemen betreft een soort van kennisbank(je) opbouwen. 

 

 

 

● Bezoek afleggen thuis, in ziekenhuis en gevangenis etc. 
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- Uitbreiding van dit werk is nodig. Door meer mensen in te zetten kunnen we 

vaker bezoeken afleggen. 

 

● Contacten onderhouden c.q. doorverwijzen naar diverse instanties en diverse 

vormen van hulpverlening 

- Samenwerking met andere instanties nog verder uitbreiden en intensiveren. 

- In gesprek blijven met politie, samenwerking met vooral wijkagenten in het 

centrum is noodzakelijk. 

- Contacten met woningcorporaties, verhuurders van vastgoed en 

zorginstellingen in verband met evt opzet FFwonen projecten. 

6. Onze visie voor de eerstkomende 5 - 10 jaar. 

De gemeente Apeldoorn heeft al geruime tijd samen met een aantal andere steden en met 

de provinciale overheid de doelstelling om niemand meer onvrijwillig op straat te laten 

verblijven. Gezien de ontwikkelingen in ons land en in de wereld gaan wij er echter van uit 

dat het aantal daklozen in de komende jaren zal blijven toenemen. Er zijn verschillende 

oorzaken denkbaar waardoor mensen in de gevarenzone terecht komen. Inmiddels heeft 

ook de overheid aangegeven dat deze doelstelling niet behaald zal worden. Door steeds 

verder doorgevoerde bezuinigingen en door het veranderende beleid rond asielzoekers 

verwachten we dat steeds meer mensen in de problemen komen. Daarom gaan we ervan uit 

dat het werk van onze taakgroep de komende jaren zal blijven uitbreiden. 

 

Meer samenwerking met opvangcentra is dan ook een belangrijk onderwerp waar we voor 

de lange termijn aan denken. Hierbij denken we aan mogelijke dag- en nachtopvang voor 

hen die zich bij een van deze centra hebben ingeschreven en nog een wachtlijstperiode 

moeten overbruggen. Wij kunnen eventueel zorgen voor een tijdelijke opvang in deze 

periode, met een bepaalde vorm van begeleiding, o.a. door de mogelijkheden tot uitbreiding 

van FFwonen of vergelijkbare voorzieningen onderzoeken. Hierbij laten wij ons leiden door 

de vraag vanuit de stakeholders zoals de gemeente Apeldoorn. Ons doel is niet om te 

groeien om groot te worden maar om beheerst te groeien waar dat wenselijk en noodzakelijk 

is. Daarbij tasten wij, zeker gezien de grootschalige investeringen die dit met zich 

meebrengt, voorzichtig af welke mogelijkheden er zijn. 

 

Een half jaar na opening zat FFwonen namelijk al vol. In totaal hadden zich in de eerste 

maanden bijna 30 mensen gemeld, voor 8 beschikbare plekken. De vraag is dus nog steeds 

hoger dan het aanbod. Met de door ons opgebouwde kennis en ervaring in de eerste jaren 

van FFwonen kan nagedacht worden over het uitbreiden van dit concept binnen Apeldoorn 

of naar andere gemeenten, etc.. De uitvoering hoeft daarbij niet per se bij ons zelf te liggen, 

we helpen ook graag andere organisaties op weg. 
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