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Samenvatting 
In totaal hebben wij in 2018 127 individuele cliënten geregistreerd. Het betreft dat registraties van               
cliënten die een hulpvraag hebben neergelegd bij DTZ. Daarnaast hebben we alleen bij het aanbieden               
van de woensdag maaltijd al meer dan 223 individuele namen geregistreerd. Daarbij zijn er ook nog veel                 
mensen die niet geregistreerd willen worden dus hun naam niet opgeven. Op zondag vindt er gezien het                 
open karakter geen registratie plaats behalve dat de maaltijden worden geteld. De cliënten die op het                
spreekuur komen, komen veelal vanuit een eerste ontmoeting op de woensdag- of zondagse maaltijd, of               
via de winterherberg. Opvallend dit jaar is dat er ondanks we dit jaar door personeelsgebrek een dag                 
minder winterherberg hebben kunnen aanbieden. wel aardig hulpvragen zijn gesteld vanuit een eerste             
contact via de winterherberg. Dit was vorig jaar beduidend minder. Men komt voor advies,              
doorverwijzing, hulp op het gebied van financiën of het vinden of behouden van huisvesting. Maar ook                
wordt er gevraagd om dekens en soms zijn er mensen die niet op straat leven maar een maaltijd nodig                   
hebben en nog geen gebruik kunnen maken van de voedselbank. 
Het aantal buitenslapers lijkt tov 2017 te zijn gestegen. Daarbij is er ook een nieuwe doelgroep bij ons in                   
beeld gekomen. De dakloze die niet buiten slaapt. De bankslaper, de stropdas dakloze, de economische               
dakloze. Door ons woonproject in Beekbergen komt deze doelgroep beter bij ons in beeld. We hebben                
geen cijfers maar we hebben o.a. bij de aanvang van het project 32 aanmeldingen gehad en we denken                  
dat deze groep wel eens heel erg groot zou kunnen zijn. 
In 2018 hebben we gesprekken met de gemeente gehad waarin we met hen hebben gedeeld hoe wij                 
kijken naar de woningnood en durven wij het te bestempelen als woningnood crisis. 
Ondanks de tegenslag bij het verlies van een fulltime         
kracht in het outreachend werk hebben we toch 26         
mensen mogen helpen in de zoektocht naar een        
woning. Hebben we daarbij diverse malen mogen       
helpen in het op orde krijgen van een eerste         
inboedel. Zo’n 9 keer hebben we iemand bijna een         
een complete inboedel kunnen helpen en los       
daarvan hebben zeker 18 mensen gebruik gemaakt       
van de opslag van het project EHBW. We hebben         
weer diverse malen gebruik kunnen maken van het        
woonfonds wat tegenwoordig via het Christelijk      
Noodfonds Apeldoorn (CNAP) wordt georganiseerd.     
Ook hebben we weer diverse aanmeldingen bij het        
Housing First Team gedaan. Van de 5 aanmeldingen        
zijn er inmiddels 2 mensen die ook daadwerkelijk        
een traject aangegaan zijn en wonen met de intensieve begeleiding die dit project biedt. 
In 2018 hebben we afscheid moeten nemen van een vaste kantoorvrijwilliger. Het streven voor 2019 is                
om weer enkele dagen in de week een extra vrijwilliger erbij te hebben om alle hulpvragen te kunnen                  
aannemen. 
In 2018 hebben we een start gemaakt met de uitbreiding van ambulante woonbegeleiding. Het doel               
voor 2019 is om een sterk team van begeleiders in dienst te hebben om goede begeleiding te kunnen                  
bieden in de woonsituatie. Deze woonbegeleiding wordt geboden vanuit een indicatie voor ambulante             
woonbegeleiding. In 2018 hebben we hier al een start mee gemaakt en is Willemien Berkhof in dienst                 
gekomen. Zij zal een start maken met deze begeleiding en zij zal zich ook bezig houden met                 
kwaliteitsbevordering. 
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Behaalde resultaten 
 
 totaal 

2018 
      2017 2016 2015 2014 

Aantal cl. geregistreerd 127 120 97 108 124 

Contactmomenten 1191 2078 2302 2198 1899 

Waarvan outreachend  1030 1408   

24-uurs opvang cliënten 18 27 13 16 22 

24-uurs opvang aantal verwijzingen 31 45 19 16 22 

Huisvesting 26 19 22 27 37 

Waarvan naar of via FFwonen 20     

Verhuizing/inboedel 9 20 16 16 25 

Tijdelijke woonbegeleiding 22 26 16 21 25 

Geholpen contacten instanties 78 52 24 22 19 

Maaltijden 3887 3740 3489 3119 3640 

Dekens tbv buitenslapers 67 50 150 200 100 

 
In totaal hebben wij dit eerste halfjaar 127 unieke cliënten          
geregistreerd. Velen van hen kwamen op eigen initiatief op het          
spreekuur of werden door maatschappelijk werk of de gemeente         
apeldoorn naar ons doorverwezen. Ook worden we tegenwoordig        
regelmatig via sociale media benaderd met een hulpvraag. Onze         
facebookpagina telt inmiddels meer dan 1100 volgers. 
 
Het aantal mensen dat wij mochten helpen aan zelfstandige huisvesting is t.o.v. de afgelopen jaren               
gestegen. Een belangrijke reden hiervoor is dat wij mensen kunnen opnemen in onze eigen woning van                
FFwonen. Een opvang waar we niet afwijzen op rugzakjes maar rugzakjes zien als doelen om op te                 
lossen. Uiteraard screenen we mensen ook, maar niet middels een verhuurdersverklaring. Hierin ligt een              
groot probleem op de reguliere woningmarkt voor onze doelgroep. Veel mensen zijn niet voor niets               
dakloos geworden maar er zijn weinig tot geen woningen voor deze doelgroep beschikbaar omdat de               
toegang erg moeilijk is als een verhuurdersverklaring ontbreekt of negatief is vanwege bijvoorbeeld             
schulden. We zijn op zoek naar nauwere banden met woningbouwcorporaties en pandeigenaren om de              
doorstroom bij bijvoorbeeld FFwonen er nog meer in te krijgen. Het voordeel voor de verhuurders               
(pandeigenaren en woningbouwcorporaties) is dat wij de bewoners al enkele weken/maanden hebben            
kunnen observeren en veel zaken zijn al in gang gezet zodat er rondom de bewoners een vangnet zit                  
daar waar nodig. Denk aan budgetbeheer, woonbegeleiding etc. 
Het aantal 24-uurs verwijzingen is het 2e half jaar niet in dezelfde mate toegenomen als het 1e half jaar.                   
De belangrijkste reden hiervoor is vermoeden wij dat we meer in een andere doelgroep aan het werk                 
geweest zijn door het project FFwonen. Dat deze doelgroep zo groot was hadden we niet zien                
aankomen. 
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Wanneer er geen plek beschikbaar was of een cliënt bleek ongeschikt voor een kamer bij FFwonen is                 
hen aangeboden om hen verder te helpen bij het zoeken naar alternatieve mogelijkheden. Hier maakten               
minder mensen gebruik van in tegenstelling tot het begin van het jaar. Mensen komen steeds               
specifieker met een vraag rondom het FFwonen project. 
 
Zoals al eerder beschreven hoopten we dat de doelgroep (ook wel "nieuwe daklozen" of "daklozen in                
pak" genoemd) zou afnemen met het aantrekken van de economie en de werkgelegenheid maar het               
blijkt dat FFwonen tot nu toe nog steeds een pijnlijk gat in de markt is. Sterker nog we zien een                    
compleet nieuwe doelgroep door FFwonen die we niet aan kunnen met de huidige bezetting. Door het                
project FFwonen is deze doelgroep wakker geworden en ziet men weer mogelijkheden toch zijn of haar                
leven weer op te pakken. 
 
Woningnood crisis 
In december hebben we de gemeente mogen meenemen in onze bevindingen op de woningmarkt. Uit               
onze cijfers blijkt dat we 26 mensen aan een woning hebben geholpen maar een groot deel van deze                  
cijfers is behaald door onze eigen woonproject. Extern hebben we minder mensen aan een woning               
kunnen helpen. Wij ervaren een enorme woningnood, en dat deden we vorig jaar ook al. Dit jaar durven                  
wij het te bestempelen als een woningbouwcrisis: 

1. Door huurprijsstijging (woningbouw woningen stijgen maar een paar procent) is er tot €712 alleen              

binnen de coöperaties iets beschikbaar. Daarbuiten zijn alle prijzen enorm gestegen.  

Afgelopen jaar zijn de prijzen in Apeldoorn met 22,8% gestegen. Dat betekend dat de woning die                

een jaar geleden €715 kostte nu €878 euro moet opbrengen. Echter in deze prijsklasse zijn eigenlijk                

alleen woningen beschikbaar in deze categorie van €1000 - €1500. Wanneer je dus geen woning via                

woonkeus kunt krijgen door huisuitzetting, te weinig punten of omdat het aanbod te gering is, dan                

kun je als bijstandsmoeder je kinderen naar jeugdzorg brengen en zelf op straat gaan slapen. 

2. De kamerprijzen in Apeldoorn zijn schandalig hoog en over het algemeen ook alleen beschikbaar              

voor vrouwen met een baan. Ook deze verhuurders worden steeds kritischer in welke huurders ze               

aan nemen. Zo hebben huurders met een verleden/rugzakje ook hier steeds minder kans. Daarbij              

wordt door het overgrote deel van de verhuurders geen rekening gehouden met het             

woningwaarderingsstelsel. Kamers die wel binnen de door de huurcommissie vastgestelde prijs           

liggen zijn moeilijk te vinden in Apeldoorn nog even los gelaten in welke staat de panden zich                 

bevinden kwa (brand-) veiligheid e.d. 

3. Het aantal beschikbare woningen dat in december beschikbaar was via woonkeus was schrikbarend 

laag. 2 woningen per week waar meer dan 300 mensen op reageren. 
4. Mensen die gescheiden zijn blijven gedwongen samenwonen door deze crisis omdat er geen             

woonruimte beschikbaar is. Vaak met alle nadelige gevolgen voor de kinderen. 

5. Jong volwassenen blijven thuis wonen omdat je als starter op de woningmarkt 7 jaar ingeschreven               

moet staan voor je een huurwoning kunt krijgen. Je kunt je pas inschrijven als je 18 jaar bent en dat                    

betekent dat je op z’n vroegst op je 25e een huurwoning kunt krijgen. Of je moet gaan voor een                   

koopwoning maar dan moet je tegenwoordig ook alweer een flinke spaarpot meenemen om een              

hypotheek te kunnen krijgen. Dus dat gaat ook jaren duren. 
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6. Op dit laatste punt is o.a. City Side Apartments ingesprongen. Met hun mini studio’s. Wij hoopten                

dat dit ruimte zou gaan geven op bijvoorbeeld de kamermarkt. Echter ook daar hebben we de                

afgelopen jaren niets van gemerkt. 

7. Wanneer er niet meer ruimte komt op de woningmarkt dan zal ook FFwonen binnenkort vol zitten                

met mensen die de komende jaren geen kans meer hebben op een andere woning. En dan stopt                 

dus bij ons het idee van tijdelijk wonen en wordt dit een soort van permanent wonen. 

 

In 2020 zijn er 235.000 huizen te weinig. Dat verwachten Capital Value en ABF Research op basis van                  

onderzoek naar de huishoudensgroei en de bouwvergunningen.  

https://www.cobouw.nl/woningbouw/nieuws/2018/02/woningtekort-loopt-nog-jaren-op-101257688?v

akmedianet-approve-cookies=1&_ga=2.63137071.1409218311.1543922677-1321177258.1543922677 

Dat betekend niet dat er 235.000 mensen/gezinnen dakloos worden. Maar het betekent wel dat er               

235.000 mensen/gezinnen een probleem hebben. En voor velen van hen zal het wel betekenen dat ze                

dakloos zijn. Er is dus een woningnood-crisis 

 

Voorgestelde maatregelen: 

Er is sprake van een woningnood-CRISIS. Wij vinden dan ook dat er net als ten tijde van de                  

vluchtelingencrisis zeer ingrijpende maatregelen nodig zijn. Wij hebben 4 ideeën aangedragen aan de             

gemeente: 

1. permanent wonen op vakantieparken, legaliseren of anders op z’n minst blijven gedogen zolang 

er sprake is van woningnood. 

2. Contigentering regeling afschaffen zeker daar waar het gaat om het omkatten van bestaande 

bouwvolumes. Dus op z’n minst het omkatten van bestaande bouwvolumes niet meenemen in 

de aantallen van de contigenteringregeling. 

3. Bestaande bouwvolumes (met name kantoren) makkelijker beschikbaar maken voor wonen. 

Procedures vereenvoudigen en/of afschaffen. 

4. Sloop van bouwvolume verbieden zolang er sprake is van tekort aan bouwvakkers en/of 

bouwmaterialen. 
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Vrijwilligers en personeel 
In 2018 is ons vrijwilligersbestand weer verder gegroeid naar meer dan 120 mensen. Dit zegt veel over                 
de betrokkenheid van Apeldoorners bij de doelgroep dak en thuislozen. Mensen willen graag iets doen.               
Zonder al deze vrijwilligers is het onmogelijk om alle activiteiten die we organiseren op een goede                
manier te kunnen doen. De mensen die ziekenhuisbezoeken doen, de vrijwilligers van de winterherberg,              
alle kappers, pedicures, barber van de kapsalon, en dan         
nog alle mensen die meehelpen op verschillende plekken        
met het uitdelen van maaltijden aan onze doelgroep.        
Mensen die met hart en ziel hun tijd investeren iets moois           
te mogen doen voor de kwetsbare doelgroep dak en         
thuislozen. Mensen die een praatje maken met onze        
bezoeker zonder vooroordeel. Ook niet te vergeten alle        
kerken en groepen die aanbieden om activiteiten bij ons te          
komen organiseren. Denk aan bijvoorbeeld een      
valentijnsdiner. Allemaal fantastische mensen die     
fantastisch werk hebben gedaan. Het maakt ons samen        
DTZ. Ook via deze weg BEDANKT! 
 
In 2018 is Ben Bloem voor korte tijd terug geweest om op projectbasis als kwaliteitsmedewerker een                
start te maken met de ISO9001 certificering. Later is Willemien Berkhof in dienst gekomen die deze taak                 
heeft overgenomen om ook daarbij de woonbegeleiding grotendeels op haar te nemen voor alle              
begeleiding waarbij een WMO-indicatie ten grondslag ligt. Bert van Veen heeft naast het huidige              
takenpakket als algemeen coördinator en straathoekwerker ook de coördinatie van het project FFwonen             
er bij gekregen en heeft daarom een uitbreiding gehad in het aantal uren wat hij werkzaam is voor DTZ.                   
Voor 2019 is het plan om zeker nog een collega erbij te hebben maar afhankelijk van de hoeveelheid                  
aanvragen kunnen dit misschien meer collega’s worden. 

 
Kapsalon 
Onder het motto “als je haar maar goed zit” kunnen dak- en thuislozen             
alweer voor het 5e jaar op rij elke eerste woensdag van de maand             
gebruik maken van de kapsalon. In deze kapsalon hebben we kappers,           
pedicures en barbers waar onze klanten gebruik kunnen maken van een           
verwen momentje. 
In totaal werden in 2018 226 was en knipbeurten (gemiddeld 19 per            
avond) en 47 pedicure behandelingen (gemiddeld 4 per avond)         
uitgevoerd. Naast de inloop die wij zelf verzorgen wordt er ook door            
onze kapsalon geknipt bij zwerfjongeren van Stimenz en klanten van          
schuldhulpmaatje. In totaal zijn er zo’n 76 jongeren geknipt door DTZ bij            
stichting zwerfjongeren van Stimenz en zijn er ook zo’n 32 mensen           
geknipt via een aanmelding door schuldhulpmaatje. 
 

(foto: lonut Metei (europees kampioen barber 2018)met bezoeker van de kapsalon) 
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Housing First 
Ook in 2018 zijn we weer intensief betrokken geweest bij het project Housing First van de gemeente                 
Apeldoorn. We hebben dit jaar 5 aanmeldingen gedaan voor dit project en dit heeft geresulteerd in 2                 
trajecten waarbij intensief samengewerkt wordt met de gemeente en Riwis en DTZ. In 2018 is besloten                
dat de verantwoordelijkheid van het project bij Riwis komt te liggen maar DTZ is nog steeds betrokken in                  
zowel de begeleiding als de screening van alle aanmeldingen. We zien dit project nog steeds als een                 
belangrijke aanvulling op het zorgpalet in de gemeente Apeldoorn voor een doelgroep die anders tussen               
wal en  schip valt. 
 
FFWonen 
In februari 2018 worden de deuren geopend en in zeer korte tijd zijn er ruim 30 aanmeldingen geweest                  
van daklozen die graag een plekje bij ons hadden gewild. Helaas zat FFwonen hierdoor al heel snel vol. 
Inmiddels zit het jaar erop en kunnen we concluderen dat het een groot succes is. De doorstroming                 
moet nog wel meer op gang komen maar het lijkt erop dat er begin 2019 een heel aantal mensen gaan                    
doorstromen naar een eigen appartement veelal via woonkeus stedendriehoek. Grote dank o.a. aan Ons              
Huis voor de samenwerking. 
Voor ons als organisatie was het zoeken naar hoe we de beste begeleiding kunnen bieden aan de                 
bewoners. Een inschattingsfout is geweest om te denken dat men zelf weer alles zou kunnen regelen.                
We zijn immers uitgegaan van de “stropdas dakloze”. Ook de daklozen met een stropdas heeft zijn of                 
haar rugzakje ondanks de grote mate van zelfredzaamheid die men moet hebben om hier te kunnen                
wonen. Er blijkt meer ondersteuning nodig dan we hadden verwacht. Bert van Veen stond er kwa                
begeleiding vanaf juni plotseling alleen voor. Bert heeft dit zo goed mogelijk opgevangen. Omdat er voor                
de meeste mensen nog geen indicatie lag voor ambulante woonbegeleiding en dit ook altijd een aantal                
weken duurt voor die er is hebben we hier fors op moeten investeren. En hierdoor is het aantal                  
contactmomenten vergeleken met andere jaren ook lager uitgevallen. De contactmomenten zijn           
langduriger en intensiever geweest. Een doel voor 2019 is om mensen zo snel als mogelijk wanneer er                 
hulp nodig blijkt een aanvraag te doen voor ambulante woonbegeleiding om zo weer ruimte vrij te                
maken voor nieuwe klanten en dus meer mensen te kunnen helpen. Tot die indicatie rond is kunnen we                  
niet achterover zitten en zullen we al wel moeten gaan begeleiden. Dit zal vooral vanuit het                
outreachend werk gedaan moeten worden tot de indicatie rond is en het ambulante team de               
begeleiding kan overnemen. 
 
Groei van de organisatie. 
Door het project FFwonen is er voor ons een nieuwe doelgroep in beeld gekomen. Daar waar we in 2017                   
vooral bezig waren met de “straat” dakloze zien we nu ook de bankslapers of ook wel stropdassakloze                 
genoemd steeds beter in beeld. Er worden door het maatschappelijk werk, door de gemeente apeldoorn               
via wijkteams en het team dak en thuislozen zeer regelmatig mensen naar ons doorverwezen. Maar               
mensen weten ons zelf ook goed te vinden. Via social media zijn we goed zichtbaar, via de zoekmachines                  
op internet vind je ons en ook via de media TV en krant zijn we regelmatig in beeld bij de inwoners van                      
Apeldoorn en omstreken. Het gebeurd heel vaak dat wij het startpunt zijn waar mensen zich melden als                 
ze dakloos zijn er niet zelf meer weten wat ze moeten doen. 
Omdat we als organisatie sterk aan het groeien zijn willen we ook steeds betere zorg gaan aanbieden. Zo                  
begint het team ambulante begeleiding serieuze vormen aan te nemen en zijn de eerste indicaties rond                
en hebben we er alles op alles aan gedaan om ook in 2019 weer een raamovereenkomst te hebben met                   
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de gemeente Apeldoorn om zo op grotere schaal woonbegeleiding te kunnen aanbieden ter voorkoming              
van terugval en ter voorkoming van het ontstaan van dakloosheid. 
 
Kwaliteitsbevorderingen 
Door de steeds groeiende hulpvragen richting DTZ is het met 1 medewerker niet meer te doen en zijn                  
we inmiddels uitgebreid naar 2 betaalde medewerkers. Willemien Berkhof heeft als belangrijke taak toe              
te zien op de kwaliteit die er geleverd wordt in de ambulante woonbegeleiding. Samen met de                
coördinator wordt gekeken waar er verbeteringen kunnen plaatsvinden. Dit kan op allerlei terreinen             
zijn. Betere zorg aan cliënten maar ook betere arbeidsvoorwaarden, werktijden en taakverdeling hoort             
daar bij. Denk ook aan protocollen als huiselijk geweld en prikincidenten. En in 2018 hebben we een                 
mooie start gemaakt met de certificering die we willen hebben voor de ambulante begeleiding. De ISO                
9001. Een best pittige klus maar als alles straks staat dan kunnen we ook spreken van een serieuze                  
kwaliteitsslag die we hebben gemaakt. 

 
Erkend Leerbedrijf 
Bert heeft weer gesprekken gevoerd met S-BB en in         
2019 hopen we weer een goede en veilige werkplek         
te kunnen aanbieden aan een stagiar. 2018 is een         
jaar waarin zoveel gebeurde dat het geen goede        
omgeving was om op dat moment ook een stage te          
moeten begeleiden. Nu alles meer op zijn plek        
begint te komen is er weer meer ruimte en         
stabiliteit om een de ene kant de begeleiding te         
kunnen bieden aan een stagiair maar ook dat DTZ         
een stabiele plek is om een mooie stage te kunnen          
doen. 
 
Woonbegeleiding 
Het aantal cliënten dat woonbegeleiding van ons       
ontvangt is de 2e helft van het jaar niet heel erg           
gestegen. Dit komt omdat de woonbegeleiding een       

langduriger traject is en niet zomaar is afgerond. Woonbegeleiding is vaak een traject voor zeker 6                
maanden tot soms jaren dus de mensen die we het eerste half jaar hebben begeleid waren het 2e half                   
jaar nog steeds bij ons in beeld. Er was niet meer personeel in huis om meer begeleiding te kunnen                   
aannemen. Dit aantal zegt dus niet heel erg veel. In de 2e helft van het jaar, na de komst van Willemien,                     
is de begeleiding meer gefinancierd vanuit een indicatie voor ambulante woonbegeleiding zodat het             
outreachend werk niet in de verdrukking komt. De verwachting is dat we nog verder zullen gaan                
groeien. De woonbegeleiding is niet voorbehouden aan het FFwonen project maar in de loop van 2019                
zal blijken dat we deze vorm van begeleiding steeds meer zullen gaan aanbieden aan mensen die we ook                  
vanuit het outreachend werk hebben geholpen aan een woning. Omdat vertrouwen in onze doelgroep              
erg belangrijk is en we in het ambulante team met andere mensen werken zullen we tijd nodig hebben                  
om de begeleiding over te dragen. We willen zien te voorkomen dat trajecten steeds weer mislukken. Er                 
liggen daarnaast ook aanvragen voor woonbegeleiding van mensen wel uit de doelgroep maar niet              
specifiek mensen die wij hebben geholpen aan een woning. Deze aanvragen kunnen we op dit moment                
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niet allemaal oppakken simpelweg omdat we niet het personeel in huis hebben om de begeleiding ook                
te kunnen bieden. 
 
 
 
  
 
 

 

Een verhaal uit de praktijk 

 

Luc (ivm privacy niet zijn echte naam) is een man van in de 50 jaar en is 10 jaar geleden 

onder de radar gedoken, hij had geen woning meer, zijn id-kaart verliep en raakte 

zoek en zijn zorgverzekering kon hem niet meer bereiken dus schreven hem uit. 

Ook de gemeente kon geen contact meer met Luc krijgen dus Luc werd ook 

uitgeschreven uit de gemeentelijke basis administratie. Al die jaren heeft Luc bij 

vrienden en kennissen kunnen logeren. 

Maar er kwam een keerpunt in Luc zijn leven. Luc reed soms met de auto. Luc werd 

aangehouden en opgepakt omdat hij geen rijbewijs had. Maar hij had ook geen ID. 

Dus de politie kon niet verifiëren wie hij was. Luc moest mee naar het politiebureau. 

Hij moest zelfs een nacht blijven slapen in de cel. Toen Luc weer vrij kwam wist hij 

1 ding. “Dit wil ik nooit weer meemaken”. Luc trok aan de bel bij het 

maatschappelijk werk in Apeldoorn en werd zo naar ons doorverwezen en wij zijn 

hem gaan helpen. Een erg lastige casus want Luc had geen ID en niets waarmee hij 

kon bewijzen dat hij was wie hij vertelde dat hij was. Zonder ID-kaart kun je je 

niet inschrijven in de gemeente, zonder inschrijving krijg je geen ID en geen 

uitkering. Het is dus een vicieuze cirkel waar je moeilijk uit komt. Maar er werd een 

manier gevonden in overleg met de gemeente om de cirkel te doorbreken. Luc kon 

zich inschrijven voor een postadres en inmiddels zijn we zover dat Luc zelfs weer 

een eigen woning heeft kunnen vinden. Luc heeft een uitkering, zijn ID is binnen en 

zijn verzekeringen lopen weer. Luc is weer een baan gaan zoeken maar zijn 

certificaten liepen wat achter dus hij moest wat bijscholen. Inmiddels zijn zijn 

certificaten weer op orde en is hij klaar voor de arbeidsmarkt. 

Binnenkort heeft Luc zijn eerste sollicitatiegesprek! 

Ondertussen is Luc ook bij ons als vrijwilliger aan de slag. Wij zijn trots op zijn 

doorzettingsvermogen!! En we zijn dankbaar dat we dit werk kunnen doen. Zonder 

steun van onze sponsoren en subsidie van de gemeente Apeldoorn zou dit niet 

mogelijk zijn geweest. 
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Tevredenheidsonderzoek 
Ook dit jaar hebben we 2 keer een klanttevredenheidsonderzoek gedaan. In het halfjaarverslag kon u               
ons eerste onderzoek lezen en in het jaarverslag publiceren we het 2e onderzoek. Er is middels een                 
vragenlijst en diepte interviews een peiling gedaan van de behoefte onder de doelgroep, wat men van                
de vrijwilligers vindt, het eten, de sfeer en wat wij eventueel kunnen verbeteren tijdens deze avonden. 
 

 
Hoewel het aantal reacties beperkt is gebleven (slechts 15) blijkt (toevallig) dat er wel mensen uit                
verschillende woonsituaties zijn geïnterviewd dus in die zin een breed publiek. Ondanks de 15 is het wel                 
zo’n 45% van de bezoekers op een avond. 
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Een groot deel van de bezoekers maakt gebruik van zowel de zondagse maaltijd als de woensdag                
maaltijd. 2 mensen bezoeken onze maaltijden niet maar hebben wel ons spreekuur benaderd met een               
hulpvraag. Overigens beiden dakloos. Het klopt dat we zien dat een groot deel van de bezoekers van                 
zondag en woensdag niet bij de winterherberg komt. Daarentegen komen daar de 2 mensen die niet op                 
de zondag en woensdag komen wel weer naar de winterherberg. 

 
Mensen geven het eten gemiddeld een ruime 8. 2 mensen hebben aangegeven hier geen gebruik van te 
maken. 
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De maaltijd op zondag (buiten op de markt) en op de woensdag (binnen, bij Menorah) wordt door de                  
geïnterviewden dit jaar met een gelijk cijfer beoordeeld. Hoewel de sfeer ‘binnen’ vaak beter is dan op                 
straat wordt door de huidige geïnterviewden dit al gelijk beoordeeld. Blijft natuurlijk dat het een               
opname is onder een klein aantal mensen. Het bezoeken van daklozen in hun eigen omgeving, op straat,                 
maakt dat er ook minder sprake is van aanpassing cq sociaal wenselijk gedrag. Binnen bij de Herberg, of                  
in Menorah, vallen dan ook vaker opmerkingen als ‘gedraag je, je bent hier in de kerk’. Iets dat ‘buiten’                   
veel minder gebeurt. Ook dit jaar zijn er gelukkig geen incidenten bij de inloop te vermelden.  

 
Het overgrote deel van de bezoekers vind dat de vrijwilligerse kwa vriendelijkheid een 8 of hoger                
verdienen. Dat is een mooi compliment! In te toelichting wordt nog aangegeven: Sommige vrijwilligers              
verdienen een 10, Zeer aardige meelevende mensen, Ze zijn kundig en geduldig. 
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Mensen vinden over het algemeen onze vrijwilligers heel kundig. In gesprek wordt ook aangegeven dat               
ze de vrijwilligers als team vinden werken en het goed vinden dat men zich aan afspraken houd. Zowel                  
bezoekers als vrijwilligers voelen zich veilig en de onderlinge verhoudingen zijn nog steeds uitstekend te               
noemen.  
 

 
Men is erg tevreden over het aanbod kleding en dekens. Als toelichting wordt aangegeven dat de                
kleding door onze vrijwilligers met veel liefde aan de bezoekers wordt gegeven of soms zelfs naar ze                 
wordt toegebracht als ze zelf niet kunnen komen. 
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Het aantal bezoekers dat ook andere inloopmomenten bezoekt, met als belangrijkste overlap:            
Citypastoraat de Herberg (50%) en de maandagavond het Bluescafe (50%). Opvallend is dat de overlap               
met mariakerk op de maandagavond (33,3%) is tov vorig jaar 80%. We wijten dit toch aan het lage                  
aantal geïnterviewden. 
 

 
Iets minder mensen dan vorig jaar geeft aan wel eens persoonlijke hulp te hebben gehad van onze                 
beroepskracht of vrijwilligers. Dit klopt ook met het beeld wat we zelf hebben waarin er meer dan                 
voorheen een beroep op ons is gedaan door de stropdas dakloze, of de economische dakloze, of de                 
bankslaper, of hoe je hem ook maar noemen wilt. 
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Als gemiddeld cijfer geven de gintervieuwden DTZ een 8,4. Daar doen we het voor! Bedankt! 
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DTZ Menorah werkt o.a. samen met:  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

En wordt mede mogelijk gemaakt door: 
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Het project FFwonen is mede mogelijk gemaakt door: 
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