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Samenvatting 
Ook in 2017 maken wij op verzoek van de Gemeente Apeldoorn een jaarverslag. Met dit verslag 
schetsen we het beeld over het hele kalenderjaar. 
  
Een paar speerpunten uit 2017: 

- In het eerste halfjaar-verslag hebben we de verwachting uitgesproken dat de groei in 2017 gering 
zou zijn. Toch laten de jaarcijfers een flinke groei zien. 

- Minder buitenslapers – “meer stropdas”daklozen 
- We zien een relatie tussen de woningnood en de groei aantal “stropdas” daklozen 
- We hebben helaas afscheid moeten nemen van onze collega Ben Bloem, gelukkig hebben we een 

nieuwe collega kunnen vinden in Bert van Veen. 
- Dit jaar hebben we het werken vanuit WMO-trajecten verder in gang gezet. 
- het project Housing First van de gemeente Apeldoorn hebben samen met de partners van het 

project verder mogen opbouwen 
- Voor het project FFwonen hebben een ruimte kunnen huren en de verbouwing is in gang gezet. 

 

Behaalde resultaten 
 

 2017 2016 2015 2014 2013 

Aantal cliënten geregistreerd 120 97 108 124 84 

Contactmomenten 2078 2302 2198 1899 1204 

Waarvan outreachend 1030 1408    

24-uurs opvang cliënten 27 13 16 22 22 

24-uurs opvang aantal verwijzingen 45 19 16 22 34 

Huisvesting 19 22 27 37 13 

Verhuizing/inboedel 20 16 16 25 12 

Tijdelijke woonbegeleiding 26 16 21 25 1 

Geholpen contacten instanties 52 24 22 19 15 

Maaltijden 3740 3489 3119 3640 2704 

Dekens tbv buitenslapers 50 150 200 100 300 

 

Het aantal door ons geregistreerde klanten is ruim gestegen, vorig jaar 97 tegenover 120 dit jaar, dit is 
een stijging van bijna 25%. In het half jaarverslag was de prognose dat we niet een sterke stijging zouden 
meemaken maar de resultaten laten anders zien. 
Ook het aantal klanten wat we geholpen hebben met tijdelijke woonbegeleiding is flink toegenomen, 60% 
ten opzichte van vorig jaar. In 2017 zijn we van start gegaan met woonbegeleiding op basis van een  WMO-
indicatie. 
Het aantal uitgedeelde dekens is echter tot een derde gedaald. Dit klopt met het beeld dat we hebben 
dat het aantal buitenslapers significant minder geworden is.  
Het aantal mensen wat we met succes aan huisvesting hebben geholpen is minder geworden, 19 ten 
opzichte van 22 in 2016. In de tabel zijn echter niet al die pogingen opgenomen die niet geluk zijn. Als de 
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woningnood in Apeldoorn niet zo groot zou zijn dan was het aantal mensen wat we aan huisvesting 
geholpen hadden aanzienlijk groter geweest. 
Alles bij elkaar zien we een toename in het werk. Deze groei komt met name van klanten die via andere 
organisaties doorverwezen worden of via onze website bij ons terecht komen. Deze groei hebben we 
kunnen realiseren doordat er een vrijwilliger is die fulltime heeft meegewerkt. 
  

Groei 
In 2017 waren er minder zorgwekkende zorgmijders. Met name waren er minder buitenslapers. 
We kunnen het niet hard maken maar we vermoeden dat het beleid van de gemeente Apeldoorn om de 
regiobinding strak te handhaven hieraan een belangrijke bijdrage heeft geleverd. 
 
Minder zorgmijders betekent niet dat we minder te doen hebben gehad. 
Er hebben zich veel meer cliënten bij ons aangediend voor hulp. Dat is al in de cijfers te zien maar los van 
deze cijfers hebben we ook nog een hele groep ongetelde mensen. Mensen die 1 keer langskomen voor 
een adviesgesprek waar we geen gegevens van hebben en dus niet kunnen registreren. Veel klanten 
vinden ons zelf via de website of via mond op mond reclame. En er zijn veel klanten die door andere 
organisaties naar ons zijn doorverwezen. Met name de samenwerking met de sociale wijkteams is het 
afgelopen jaar enorm toegenomen waardoor er ook via dat kanaal veel mensen bij ons kwamen. 
 
Dit heeft er toe geleid dat 2017 een jaar was met een groei in hulpvragen. Deze groei hebben we kunnen 
opvangen met een fulltime vrijwilliger/ervaringsdeskundige (middels een “werk-fit programma” van het 
UWV). Zonder zijn ondersteuning hadden we niet het aantal klanten kunnen bedienen wat we nu hebben 
gedaan. Door het werken bij DTZ is deze medewerker inmiddels zoveel hersteld dat hij in 2018 weer 
beschikbaar komt voor de arbeidsmarkt. Hij kan dan niet meer op vrijwillige basis blijven werken en dan 
gaat het voor ons een uitdaging worden hoe we onze klanten dezelfde hulp kunnen bieden dan we in 
2017 hebben gedaan. 
 

Buitenslapers opnieuw gedaald 
Met uitzondering van een korte vorstperiode eind januari was het opnieuw een zachte winter. Landelijk 
werden in totaal 37 vorstdagen (minimumtemperatuur lager dan 0,0 °C) geteld en vijf ijsdagen 
(maximumtemperatuur lager dan 0,0 °C), tegen respectievelijk 38 en zeven normaal. Het aantal door ons 
geregistreerde buitenslapers bleef dit eerste half jaar steken op 7, tegen 12 in dezelfde periode vorig jaar 
en 24 in 2015. Wij denken dat deze terugloop te verklaren is uit het feit dat de gemeente Apeldoorn de 
regiobinding strenger toegepast zodat er minder instroom is vanuit andere regio's en we zien minder 
“stropdas daklozen” buiten slapen. We hebben niet het idee dat deze groep “stropdas daklozen” 
daadwerkelijk kleiner wordt maar juist dat deze groep groter wordt. Daar waar deze groep vooral eerst 
ontstond door de crisis lijkt deze groep nu groter te worden door de woningnood. 
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Woningnood 
Wij vermoeden dat de vraag naar hulp die we gezien hebben in 2017 voor een belangrijk deel toe te 
schrijven is aan de woningnood in Nederland. 
Waar we in 2014 37 mensen aan een woning hebben kunnen helpen was dat in 2017 “maar” 19. Echter 
hebben we veel meer pogingen ondernomen zonder het gewenste resultaat. Daar waar we 3 jaar geleden 
binnen een week iemand in een kamer 
konden krijgen hebben we nu geregeld 6 
maanden nodig. 
 
De woningnood is groot waardoor 
huiseigenaren en woningbouwverenigingen 
kunnen kiezen welke bewoner zij in hun 
woning toelaten en hebben huisjesmelkers 
vrij spel. Zo voldoen vele kamers niet aan de 
maximale huurprijs die is vastgesteld door de 
huurcommissie en zien we zelfs contracten 
waarin huurders afstand moeten doen van deze regeling. (citaat uit een contract: Partijen verklaren tevens 

geen rechten te zullen ontlenen aan o.a. het puntenstelsel voor onzelfstandige woonruimte) Bij problemen of het 
wel aanspraak doen op het puntenstelsel worden huurders zonder pardon op straat gezet en wordt de 
borg niet terugbetaald. De verhuurder gaat er vanuit dat, de dan ex-huurder, niet in staat is om een 
juridische procedure te starten en komt hier dus keer op keer mee weg.  
Woningzoekers die geen positieve verhuurdersverklaring kunnen krijgen kunnen hierdoor zeer moeilijk 
aan een woning komen en zijn vaak aangewezen op een kamer bij een huisjesmelker hoewel ook deze 
dus meer eisen stelt aan wie er in zijn kamer komt omdat voor hem het aanbod woningzoekenden hoog 
is. 
Daarnaast zien we ook vaak problemen door het niet verkrijgen van een goede verhuurdersverklaring. 
Mensen die in de schulden zijn geraakt en daardoor niet een schone huurdersverklaring krijgen mogen 3 
jaar niet meer via die woningbouw reageren op een woning. De informatie wordt breed gedeeld dus alle 
sociale woningen vallen af. Juist om schulden af te kunnen lossen moeten woonlasten zo laag mogelijk 
zijn aangezien dit over het algemeen de grootste last is voor deze groep mensen. Dat betekend een 
huurwoning met huurtoeslag. 
Wij hebben begrip voor de woningbouwcorporaties maar we zouden liever hebben dat deze groep 
mensen bijvoorbeeld onder een voorwaarde zoals beschermingsbewind of budgetbeheer zou mogen 
reageren. 

 

Capital value schreef op 5 februari 2018: 
Het woningtekort loopt tot 2020 nog verder op. 

Waar eerder verwacht werd dat het tekort vanaf 

eind 2018 op het hoogtepunt zou zijn, blijkt het 

tekort nu langer aan te houden en op te lopen naar 

mogelijk 235.000 woningen in 2020.  
(https://www.capitalvalue.nl/nieuws/woningtekort-

loopt-verder-op-en-groeit-tot-2020) 
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Housing First 
Ook in 2017 zijn we intensief betrokken geweest bij het proefproject 
Housing First van de gemeente Apeldoorn. We hebben dit jaar 8 
aanmeldingen gedaan voor dit project en dit heeft uiteindelijk 
geresulteerd in 3 HF-trajecten waarbij intensief samengewerkt wordt 
met de gemeente, Riwis en het Leger des Heils en de 
woningbouwcorporaties. 
Het project heeft een moeizame start gehad maar in 2017 zijn de 
protocollen goed uitgewerkt en zijn de contacten met de 
woningbouwcorporaties aangehaald. Hierdoor zien we dat eind 2017 
het project goed gaat lopen. We verwachten in 2018 een groter aantal 
mensen te kunnen aanmelden en zien dit project als een belangrijke 
aanvulling op het zorgpalet in Apeldoorn voor een doelgroep die anders tussen wal en schip valt. 

 
Vrijwilligers en personeel 
Ook in 2017 zijn er weer ontzettend veel vrijwilligers betrokken geweest bij DTZ. Zonder al deze 
vrijwilligers is het onmogelijk alle activiteiten die we organiseren op een goede manier uit te voeren. De 
mensen die koken, de mensen die helpen eten uitdelen, de mensen die detentie bezoekjes doen, de 
mensen die ziekenhuisbezoeken doen, de vrijwilligers van de winterherberg, de kappers en de pedicures, 
de vrijwilligers die individueel hun belangstelling tonen richting de doelgroep (vergelijkbaar met een 

maatjesproject). Ook niet te vergeten alle kerken en groepen die 
activiteiten organiseren. Allemaal zeer waardevolle mensen die een 
fantastisch werk hebben gedaan. Het maakt ons samen DTZ. Ook via 
deze weg BEDANKT! 

 
In 2017 heeft onze enige betaalde medewerker Ben Bloem afscheid 
genomen om een nieuwe uitdaging aan te kunnen gaan. Zijn vertrek 
was relatief onverwacht en ging heel snel. We zijn erg blij dat Bert van 
Veen vanaf September ons als vrijwilliger fulltime heeft kunnen 
ondersteunen en vanaf januari 2018 de plek van Ben heeft kunnen 
overnemen.  
 

Samenwerking 
Het uitgebreide netwerk wat we hebben is essentieel voor ons werk. Zonder alle partners is het 
onmogelijk om onze klanten goed te kunnen bedienen. We hebben een erg prettige samenwerking gehad 
met vele maatschappelijke organisaties in Apeldoorn. Wij weten hen te vinden en zij ons. Doorverwijzen, 
uitkering regelen, huisvesting zoeken enz, kan alleen omdat we goede relaties hebben met de andere 
organisaties. 
We hebben een intensieve samenwerking met o.a. Herberg citypastoraat, Omnizorg, leger des heils, 
diverse sociaal wijkteams, Housing first, de wijkteams en medewerkers bij het Activerium. Het is onze 
wens om ook een goede samenwerking te kunnen vinden met huisbazen en woningbouwverenigingen. 
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Administratieve lasten en financiën 
Wij, maar vooral alle mensen die we kunnen helpen, zijn erg blij met de subsidie en giften die we jaarlijks 
krijgen. Hierdoor kunnen we zoals uit de cijfers ook blijkt elk jaar weer enorm veel werk verzetten en 
worden er veel mensen geholpen hun leven weer op de rit te krijgen. Door deze financiële ondersteuning 
kunnen we een professional in dienst nemen en is er een vaste basis in onze organisatie van waaruit we 
de zorg kunnen leveren. Het is altijd ons streven om de kwaliteit van zorg die we leveren telkens weer te 
verbeteren en mee te bewegen met de zorgvragen die op ons af komen. 
Echter merken we dat er vanuit de gemeente en vanuit wettelijke voorschriften de laatste jaren steeds 
meer vereisten bij komen waardoor we een enorme administratieve lastenverzwaring ervaren. Omdat wij 
niet overal gegevens kunnen opvragen bij een andere afdeling en alles zelf doen kost ons dit veel tijd. 
Naar schatting kost onze administratie rondom fondswerving, subsidieaanvragen en verantwoording ons 
al gauw zo 135 uur werk. Op de 30 urige werkweek die onze betaalde kracht officieel heeft is dat ruim een 
maand per jaar wat niet besteed kan worden aan klantencontact. Daar komt nog het “normale” 
administratieve werk wat er voortkomt vanuit het klantencontact bij en alle andere administratie.  
Het aantal klanten wat we het afgelopen jaar geholpen hebben is weer gegroeid en we hebben echt de 
grens bereikt wat we met 1 betaalde kracht kunnen doen.  
 

Werken vanuit een WMO-indicatie 
We zien deels mogelijkheden om begeleiding te bieden vanuit een financiering vanuit de WMO maar dat 
zal ook betekenen dat de uren die we maken vanuit de algemene voorzieningen zullen toenemen omdat 
veel van onze klanten niet direct bereid zijn naar het WMO-loket te gaan. Meer begeleiden vanuit een 
WMO-traject zorgt ervoor dat we nog weer verder groeien. Het is niet zo dat we bestaande activiteiten 
kunnen verplaatsen naar een vanuit de WMO bekostigde situatie. Met de klanten waar dat voor geld doen 
we dat namelijk al. 
In 2017 hebben we een start gemaakt om enkele klanten te begeleiden vanuit de WMO. DTZ wil hulp  
bieden vanuit liefde en zorg voor onze medemens zonder daar geld voor te vragen. Werkelijke aandacht 
hebben voor diegenen die het wat minder hebben. Hierin zit volgens ons ook tegelijk de kwaliteit van ons 
werk. Wanneer we onze klanten willen helpen vanuit een WMO indicatie dan moet er een eigen bijdrage 
betaald worden. Veel van onze klanten zijn zorgmijder en haken af als we over dit onderwerp beginnen. 
Voor we überhaupt mogen helpen kost veel tijd en aandacht. Deze mensen hebben vaak, in hun ogen, 
negatieve ervaringen in de zorgwereld. Maar een beperkt aantal mensen krijgen we mee naar het WMO-
loket. Daarvoor heeft er dan al een lang traject aan gesprekken en ondersteuning plaatsgevonden. 
We zullen in de komende tijd moeten gaan onderzoeken hoe we onze tijd optimaal kunnen benutten en 
hoe er toch meer financiën tot onze beschikking kunnen komen om aan alle vereisten te kunnen blijven 
voldoen en alle hulpvragen te kunnen blijven beantwoorden. 
 

Inloopspreekuur 
Halverwege 2017 is er gestart met een inloopspreekuur op de donderdagochtend. We zijn bekend binnen 
diverse organisaties in Apeldoorn. Door de nauwe samenwerking met de wijkteams, de Herberg 
citypastoraat, Omnizorg, leger des heils, diverse sociaal wijkteams, de wijkteams en medewerkers bij het 
Activerium  merken we dat dit tot gevolg heeft dat men ons sneller vind en gretig gebruik maakt van deze 
inloopochtend. Al snel blijkt dat de donderdag alleen niet voldoet en inmiddels zijn we meerdere 
ochtenden op kantoor te vinden voor het spreekuur. 
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Activiteiten 
Elk jaar hebben we naast de basis activiteiten ook altijd een aantal 
bijzondere evenementen of activiteiten voor zowel personeel en 
vrijwilligers als onze klanten. Zo was er in Mei 2017 een nacht zonder dak 
waar we een groep tieners hebben mogen vertellen wat we zoals doen voor 
de dak- en thuislozen van Apeldoorn en mochten we op verschillende 
plekken vertellen over ons werk. In februari was er weer een valentijnsdiner 
en natuurlijk mocht het niet ontbreken dit jaar aan de jaarlijkse barbecue 
op de parkeerplaats bij Menorah. 
 
Maaltijden 
Gemiddeld zijn er in 2017 30 maaltijden geserveerd op zondag, en op woensdag zijn er gemiddeld 26 
maaltijden uitgedeeld. Een totaal van 2984 maaltijden. Daarnaast hebben we ook dit jaar weer een 
winterherberg kunnen verzorgen en daar zijn nog eens 756 maaltijden bij gekomen. In totaal hebben we 
dus dit jaar zo’n 3740 maaltijden mogen verstrekken. 
 

Kapsalon 
Onder het motto “als je haar maar goed zit”  kunnen dak- en thuislozen alweer voor het 4e jaar op rij elke 
eerste woensdag van de maand dak- en thuislozen, klanten van de voedselbank en andere bezoekers van 
onze inloop zich inschrijven en gebruik maken van gratis haarverzorging, knippen en pedicure. 
In totaal werden er in heel 2017 199 was- en knipbeurten (16-17 per avond) en 52 pedicure behandelingen 
uitgevoerd (4-5 per avond). Naast de inloop waar gebruik wordt gemaakt van de kapsalon en pedicure 
wordt de kapsalon ook ingezet voor zwerfjongeren van Stimenz en klanten van Schuldhulpmaatje. In 
totaal hebben we zo’n 70 was- en knipbeurten extern kunnen verzorgen.    

 
Voortgang project FFwonen 
Begin 2017 kochten ons voormalig bestuurslid Richard Bijl en zijn vrouw Ivonne 
de voormalige tienermoederopvang in Beekbergen, met als doel daar op 
termijn niet-verslaafde dak- en thuislozen een tijdelijke alternatieve opvang te 
bieden. 
Diverse fondsen en een deel van het eigen vermogen (giften particulieren en 
kerken) hebben het mogelijk gemaakt de verbouwing en inrichting voor de 
toekomstige bewoners klaar te krijgen. 
Ondanks dat we nog niet heel veel publiciteit maakten hebben zich in 
december toch al de eerste 5 mensen aangemeld om aanspraak te maken op 
een kamer. Dit was een vooraankondiging dat het wel eens heel druk kon gaan 
worden op het moment we werkelijk open zouden gaan en we werkelijk 
klanten gaan werven. 
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Zaterdag 17 Februari 2018 is het project met de naam 
FFwonen officieel geopend door wethouder Ben Bloem. 
We zijn verrast door de enorme vraag die er bleek te zijn 
naar deze vorm van opvang. Alleen al in Maart 2018 
hebben er 22 intakes plaats gevonden. Meer hierover in 
het half- jaarverslag 2018 

 
In tegenstelling tot wat we halverwege het jaar dachten 
blijkt dat we het 2e halfjaar juist een toename zien in het 
aantal niet-verslaafde daklozen. We verwachten dan ook 
dat we heel snel vol zullen zitten met mensen die anders 

tussen wal en schip vallen en een tijdelijke, veilige plek nodig hebben om tot rust te komen en van daaruit 
weer stabiliteit te vinden en een nieuw leven op te bouwen. 
We maken ons grote zorgen over de doorstroom vanwege o.a. de woningnood. 

 
Tevredenheidsonderzoek 
Er is afgelopen jaar onder de bezoekers van de inloop bij winterherberg, woensdagavond en de maaltijd 
op zondagavond een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd.  
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. Conclusie: bezoekers zijn ontzettend blij met het werk wat wij doen, het eten en de gezelligheid 
die er is op de avonden en tijdens de winterherberg ochtenden.  
 
Ruim 86% van de bezoekers beoordelen de sfeer op de inloopmomenten (woensdagavond en 
winterherberg) als “goed”, de overigen zelfs als “uitstekend”. Opvallend is dat de maaltijd op zondag wat 
minder goed wordt beoordeeld (66% ‘goed’, 20% ‘prima’ en 13% zelfs ‘matig’).   De sfeer ‘binnen’ is dus 
beter dan op straat, iets dat door door vrijwilligers wordt herkend. 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. Toch zijn er dit half jaar gelukkig geen incidenten te melden. 
Zowel bezoekers als vrijwilligers voelen zich veilig en de onderlinge verhoudingen zijn goed. Dit geldt 
gelukkig ook voor de samenwerking met collega instanties als Omnizorg, het Outreachend jongerenteam, 
andere inloop plekken als Philadwars of officiële instanties als Gemeente, Politie en Justitie.  
 
Verder waarderen bezoekers het wanneer vrijwilligers individuele gesprekken aangaan, wat ons hielp 
opnieuw hier de focus op te leggen en minder bezig te zijn met alleen het “bedienen” (koffie, thee, etc.) 
van onze bezoekers, maar vooral het luisterend oor te zijn. Van de 20 respondenten gaven er 16 aan dat 
zij bewust komen voor het sociale contact, de huiskamerfunctie en de gezelligheid. Deze gelegenheid tot 
ontmoeting willen wij blijven creëren door ons ook vooral zelf meer bezig te houden met de gasten en 
het contact aan te gaan, en minder met het zetten of inschenken van koffie, of het doen van de afwas. 
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Een verhaal uit de praktijk… 
 
 
 

Ik ben nog geen 30 jaar oud en slaap buiten. Al jaren vecht ik tegen de drugs. Dat begon 
al heel vroeg. Mijn herinneringen aan vroeger gaan terug tot toen ik 4 jaar was. Bijna 
elke avond was het raak. Mijn vader was alcoholist. Hij kwam vaak dronken thuis, 
maakte ruzie met mijn moeder en als ik er dan wat van zei kreeg ik klappen. Toen ik 12 
was ben ik uit huis gevlucht. Eerst bij vrienden en zo. Maar ook veel buiten, gewoon op 
straat.Al vrij snel kwam ik in aanraking met drugs. Dat begon met een jointje. Maar 
tegenwoordig moet ik coke hebben. Mijn pinpas heb ik aan de dealer afgestaan. Hij 
zorgt voor een regelmatig voorraadje en wat er overblijft van mijn uitkering steekt hij in 
z'n zak. Ik bedel af en toe wat bij. Maar ik wil van die zooi af, man. Maar dat is zo 
moeilijk! Elke keer weer knokken tegen die pijn. Ik heb lang moeten wachten. Eerst was 
mijn ID-kaart verlopen. Door zoiets simpels kun je niet worden opgenomen. En ik was 
uitgeschreven bij de gemeente. Dus kon ik ook geen nieuwe aanvragen. Het duurde 
weken voordat dat was geregeld. Toen de eerste gesprekken. Eerst bij Tactus, daarna bij 
het Leger des Heils. Nu wordt ik dan binnenkort eindelijk opgenomen. Binnen nu en 2 
weken zeiden ze. Ik wil er echt voor gaan, man! Ik ben het zo spuugzat. 

 
 
Kort hierna kon deze jongeman worden opgenomen bij de behandelafdeling van het Leger des Heils in 
Ugchelen. Een voorbeeld van de 45 verwijzingen die wij het afgelopen jaar mochten doen richting een 
24-uurs zorgsetting. Helaas kwam het bij slechts 27 daarvan tot een daadwerkelijke opname. En hoewel 
het ook daarbij weer geregeld voorkomt dat cliënten een terugval hebben is er gelukkig ook nog steeds 
sprake van successen en cliënten die - vaak met vallen, maar door elke keer ook weer op te staan - uit 
het dal kruipen en een nieuw leven opbouwen.  
 
En daar blijven we het voor doen! 
 
 

 
 
 

Kracht ligt er niet in dat 

wij nooit vallen, maar iedere 

keer als we vallen dat we 

weer opstaan 
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De resultaten 
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Resultaten 2017 
 

Overzicht hulp aan cliënten: Eerste half jaar Heel 2017 

Aantal cl. geregistreerd 63 120 

Totaal contactmomenten 911 2079 

Waarvan outreachend 628 1030 

24-uurs opvang cliënten 9 27 

24-uurs opvang aantal verwijzingen 16 45 

Huisvesting 6 19 

Housing first trajecten  3 

Housing first verwijzingen  8 

Verhuizing/inboedel 7 20 

Tijdelijke woonbegeleiding 10 26 

Detentiebezoek aantal cl. - - 

Participeren in werk 5 8 

Slaapplek eigen terrein - 5 

Geholpen contacten instanties 32 52 

Geholpen contacten medisch 9 25 

   

Overzicht maaltijden:   

maaltijden zondag: 767 1627 

maaltijden woensdag: 624 1357 

Totaal maaltijden: 1391 2984 

Bezoek winterherberg (inloop met koffie, thee en mogelijkheid ontbijt) 540 756 

Was- en knipbeurten kapsalon 66 199 

Pedicure 18 52 
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Resultaten klanttevredenheidsonderzoek 
Onder onze bezoekers is een onderzoek gehouden, met als doel een beeld te krijgen van waarom mensen komen, 
hoe hun ervaring is bij ons aanbod en wat eventuele verbeterpunten zijn. Een kort overzicht van de resultaten: 
 

 
Waar kom je voor?                             Wat vind je van de hulp? 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hoe vind je het contact met                 Hoe vind je het contact met  
medewerkers/vrijwilligers?                       
 andere bezoekers? 
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Wat vind je van de tijden?                          Wat vind je van de sfeer?  

(woensdag en winterherberg 
 
 
 

Wat vind je van de sfeer?  
(zondag) 
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DTZ Menorah werkt o.a. samen met:  
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En wordt mede mogelijk gemaakt door: 
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