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Inleiding 
Er is alweer een jaar voorbij, en op het moment van schrijven zelfs al bijna anderhalf jaar. 
We krijgen om ons werk mogelijk te maken van de gemeente Apeldoorn subsidie. Eén van de                
voorwaarden is dat we hiervoor een jaarverslag aanleveren waarin we laten zien wat we hebben gedaan                
het afgelopen jaar en welke resultaten we hebben geboekt. Daarbij is het ook een verplichting voor een                 
ANBI-organisatie om een jaarverslag te maken en vinden we het belangrijk dat we de vrijwilligers en                
sponsoren vertellen wat we de afgelopen periode hebben gedaan en welke belangrijke zaken we om ons                
heen zien gebeuren die belangrijk zijn voor ons werk. Dit jaarverslag is dus voor verschillende lezers                
geschreven. 
 
Door de corona crisis liep het het eerste half jaar van 2020 even allemaal anders. Ineens was heel                  
Nederland in rep en roer. Van alles moest anders. DTZ ging de dienstverlening plotseling uitbreiden               
daarom lukte het ons niet om op tijd het jaarverslag af te hebben. We kregen uitstel van de gemeente. 
 
Tekstueel zal er overlap zijn van 2019 naar 2020 in dit verslag. 
 
 
Samenvatting 
 
In dit anderhalf jaarverslag besteden we niet alleen aandacht aan wat er geweest is maar willen we ook 

vooruitblikken. 

Een paar speerpunten van 2019 

● Verdere verschuiving in doelgroep; minder buitenslapers met verslavingsproblematiek, weer 

meer “stropdas”daklozen. 

● Minder verwijzingen naar maatschappelijke opvang meer mensen terug in zelfstandige woning 

met begeleiding. 

● DTZ biedt begeleiding van A tot Z 

● Stijging in tijdelijke woonbegeleiding onder druk. 

● Ambulante werk is ISO gecertificeerd 

 

Een paar speerpunten van 2020 

● Nieuwe collega ambulant werk en medeoprichter van DTZ nu ook zelf in dienst van de stichting. 

● WE willen door ontwikkelen en willen FFwonen graag gaan uitbreiden. Mogelijk dat de plannen 

van Blokhuis hierin kunnen bijdragen. 

● DTZ werkt vanuit de presentietheorie. 

● DTZ voert maaltijden op naar 6 keer per week en kreeg enorm veel steun. 

● Ondanks de maatregelen kunnen we met aanpassingen de doelgroep blijven bedienen. 
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Behaalde resultaten 
 prognose 

2020 
half jaar 

2020 
2019 2018       2017 2016 

Aantal cl. geregistreerd 192 96 151 127 120 97 
Contactmomenten 1636 818 1585 1191 2078 2302 

Waarvan outreachend 714 397 583 750 1030 1408 
24-uurs opvang cliënten 20 6 8 18 27 13 

24-uurs opvang aantal 
verwijzingen 20 7 14 31 45 19 
Huisvesting 42 21 65 26 19 22 

Verhuizing/inboedel 15 3 59 9 20 16 
Tijdelijke woonbegeleiding 50 23 79 22 26 16 

Aantal cliënten geholpen met 
contacten instanties 75 61 83 78 52 24 
Maaltijden 4325 2512 3626 3887 3740 3489 

Dekens tbv buitenslapers 41 11 48 67 50 150 
 
In totaal hebben wij in 2019 151 unieke cliënten geregistreerd zoals ook de voorgaande jaren blijft dit                 
aantal groeien. Tegelijk zien we dat het aantal outreachende contactmomenten minder wordt. Dit is              
simpel te verklaren omdat er minder buitenslapers met verslaving zijn. De stropdas dakloze komt pas in                
beeld op het moment dat hij zich laat zien. Op het moment dat hij nog ondergedoken is dan is er geen                     
mogelijkheid om ze gericht op te zoeken. Hierop outreachend werken is dus moeilijker. Wel zoeken we                
de publiciteit zodat men weet dat we bestaan en ons makkelijk kan vinden. 
Het aantal cliënten wat we hebben geholpen met tijdelijke woonbegeleiding is enorm gestegen van 22               
naar 79. Tegelijk zien we in 2020 weer een daling die ongetwijfeld veroorzaakt werd door de Corona                 
crisis. De verwachting is dat het aantal daklozen sterker zal stijgen eind dit jaar of begin volgend jaar. Er                   
zal dan ook weer meer tijdelijke woonbegeleiding geboden moeten worden. Door deze intensieve             
begeleiding is er maar 1 enkele terugval geweest in 2019. De oorzaak van deze stijging is dat er meer                   
toegeleid wordt naar zelfstandige woningen. Daar waar er eerder meer naar 24 uurs zorg werd verwezen                
en de begeleiding dan ook bij een volgende zorgaanbieder kwam te liggen is bij zelfstandig wonen die                 
zorgaanbieder niet aanwezig. Deze bieden we dan dus zelf omdat zonder hulp weer opstarten vanuit een                
dakloos bestaan niet makkelijk is. Vaak is aan het begin helemaal niet duidelijk wat er nu mis is gegaan.                   
In de loop van de weken kom je daar pas achter en kun je met elkaar in gesprek hoe dit aan te pakken.                       
De hulpvraag is anders dan voorheen. Een andere oorzaak is ook dat er nog geen indicatie vanuit de                  
WMO is afgegeven op het moment dat iemand een sleutel krijgt. Pas dan kan er een aanvraag gedaan                  
worden en dus doen we meer vanuit het outreachend werk. We kunnen iemand niet van de een op de                   
andere dag aan zijn lot over laten. (De ambulante begeleiding wordt dan ook niet in deze telling                 
opgenomen) Dit is overigens een ongewenste situatie want we moeten op deze manier steeds meer               
doen voor hetzelfde subsidiebedrag. 
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Groei 
Ook in 2019 hebben we gelukkig niet veel zorgwekkende zorgmijders gezien. Met name de groep               
daklozen met verslavingsproblematiek is heel veel kleiner. We hoeven dus niet eerst mensen te              
verwijzen naar een afkickkliniek. Dat maakt ook dat we vaak het gehele traject met iemand mee kunnen.                 
Daarentegen is het aantal stropdas daklozen wel enorm gestegen. De problematiek die we hier zien ligt                
hem weer vooral in overschatting, het toch zelf willen doen, de weg niet weten, afwachten en vooral                 
wantrouwen en boosheid naar de instanties waar ze steeds tegen de muur aanlopen is een groot                
probleem. Het is heel belangrijk om aan het begin met iemand mee te gaan zodat niet dezelfde fouten                  
worden gemaakt als vlak voor men dakloos werd. Die fouten kunnen alleen ontdekt worden als er                
begeleiding is. DTZ begeleid deze mensen van A tot Z en helpt dus in al deze contacten. 
We mochten 65 mensen aan een woning helpen. Overigens zien we wel dat er langer nazorg nodig is en                   
daar komen we als organisatie wel mee in de knoei. De financiering om hiervoor goede woonbegeleiding                
te kunnen bieden blijkt erg lastig en deze begeleiding moet wel professioneel gebeuren. We willen hier                
minimaal vrijwilligers voor inzetten. Wat ook maakt dat we veel mensen aan een woning hebben kunnen                
helpen is dat we enkele verhuurders aan ons hebben weten te binden waardoor we vanuit de                
woningmarkt zelf woningen aangeboden krijgen. Eerlijkheid en openheid naar de verhuurders toe heeft             
hierin enorm geholpen dat ook verhuurders samen met ons soms ingewikkelde casussen durven aan te               
gaan. Maar ook de inspanning die we verrichten op het moment dat het minder goed dreigt te gaan dan                   
verwacht hebben deze verhuurders gezien waardoor er een mooie samenwerking is ontstaan. We             
hebben pogingen gedaan om met o.a. “Ons Huis” tot een samenwerking en na te denken over nieuwe                 
mogelijkheden om deze doelgroep sneller aan een woning te helpen maar dit is niet gelukt. Ook hebben                 
we ook weer 20 mensen bij FFwonen kunnen plaatsen die van daaruit konden doorstromen. Het               
doorstromen gaat wat ons betreft nog niet snel genoeg. Het zou voor een woningcorporatie juist toch                
ideaal zijn om mensen vanuit FFwonen binnen te krijgen waar alles in onze setting op de rit is gebracht.                   
Daar waar het vertrouwen door de particuliere markt in DTZ groeit lukt dit vooralsnog dus niet bij de                  
woningbouwcorporatie. Deze verwijst naar de opstapregeling en housing first waar gezamenlijk maar            
100 woningen worden aangeboden. Housing first heeft zelfs maar 4 woningen per jaar momenteel en de                
opstapregeling is voor ons niet toegankelijk. 
 
Inrichting maatschappelijke opvang niet toereikend 
Omdat de huidige maatschappelijke opvang zich richt op verslaving en psychiatrische problematiek wil             
het overgrote deel van de huidige daklozen dat zich bij ons meldt daar niet zijn. Zij verkiezen auto of                   

bank boven de maatschappelijke opvang en er zijn zelfs mensen          
die er voor kiezen dan maar buiten onder een brug te gaan slapen.             
Zo ook de man op de foto hiernaast. 65+ sliep bij -3 weken lang in               
de auto. Vond het lastig geholpen te worden en zelfs een deken            
accepteerde hij niet. De keuze wel of niet naar het omnizorg           
moeten onze cliënten zelf maken. Vaak zijn ze al een keer langs het             
slaaphuis gelopen en staan ze heel vast in de keuze die ze maken.             
Het is niet dat wij hen adviseren niet naar het slaaphuis te gaan             
maar ze willen dit zelf niet. 
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DTZ vindt het zeer onwenselijk dat mensen in een stressvolle situatie moeten verblijven en soms niet                
weten waar ze diezelfde nacht zullen slapen. Dit is niet bevorderlijk in het hulpverleningsproces. We               
starten met een postadres om weer een aantal zaken te kunnen opstarten. Een ingewikkeld en               
tijdrovende klus. Wanneer iemand niet kan aangeven waar hij verblijft dan wordt een postadres vaak               
niet afgegeven. Tja dat is echter wel de realiteit. Men weet het soms gewoon niet waar ze gaan                  
verblijven of de vragen die gesteld worden bij de screening brengen de ”barmhartige samaritaan” die               
zijn bank aanbiedt aan de dakloze in gevaar. 
 
Woonplekken voor daklozen 
Artikel 22 van de Nederlandse Grondwet stelt dat 

‘bevordering van voldoende woongelegenheid voorwerp is van de overheid’. Voldoende woongelegenheid           
wordt gezien als een primaire levensbehoefte van de mens en is uitgewerkt in de Woningwet en de                 
Huisvestingswet. 

Artikel 11 van het ICESCR stelt dat 
iedereen recht heeft op ‘een toereikende levensstandaard met inbegrip van voldoende voedsel, kleding en              
huisvesting.” 

 
Om die reden zijn we momenteel dan ook bezig met een vervolgplan op onze woning in Beekbergen.                 
FFwonen staat en draait goed. Het wordt tijd voor FFwonen 2.0, 3.0 en 4.0.  
 
Artikel 31 Recht op Huisvesting  

Teneinde de doeltreffende uitoefening van het recht op huisvesting te waarborgen, verbinden de Partijen zich 
maatregelen te nemen die erop zijn gericht: 
1. de toegang tot adequate huisvesting te bevorderen; 
2. dak- en thuisloosheid te voorkomen en te verminderen teneinde het geleidelijk uit te bannen; 
3. de kosten voor huisvesting binnen het bereik te brengen van een ieder die niet over voldoende 
middelen beschikt. 

Europees Sociaal Handvest (herzien) 

 
Nederland heeft net als vele andere landen het Europees         
Sociaal Handvest ondertekend. 
We vinden het in nederland dus belangrijk dat iedereen         
recht heeft op adequate huisvesting. Huisvesting is een        
basisbehoefte. Wanneer iemand dakloos raakt, is het       
belangrijk om zo snel als mogelijk passende huisvesting te         
organiseren voordat iemand verder in de problemen       
wegzakt.  
 
De praktijk is echter op dit moment anders. In Nederland          
ben je wanneer je dakloos wordt over het algemeen         
aangewezen op noodopvang die de regio biedt. Deze        
noodopvang is vaak ingericht als een verdienmodel; je        
komt binnen op een slaapzaal, wanneer je je goed gedraagt          
dan word je beloond met een kleinere slaapzaal en zo kun           
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je soms door promoveren tot een zelfstandige kamer. In de gemeente Apeldoorn, zo is onze ervaring en                 
ook van het team dak- en thuislozen van de gemeente, is het bijna onmogelijk is om nog een woning via                    
woonkeus stedendriehoek te bemachtigen op het moment dat je ingeschreven staat bij de             
maatschappelijke opvang. Zo gauw de corporaties zien dat je op het adres van het slaaphuis               
ingeschreven hebt gestaan word je gezien als een “probleemgeval” en wordt er verwezen naar Housing               
First (4 woningen in totaal per jaar vanuit ALLE corporaties samen) en de opstapregeling (100               
opstapwoningen per jaar voor alle bijzondere doelgroepen en enorm lange wachtlijsten). Iemand die             
dakloos is kan daar niet op wachten. 
 
Wat ons betreft is de maatschappelijke opvang geen adequate huisvesting en is de regeling niet               
voldoende. We zijn dan ook blij met de plannen vanuit de overheid van Paul Blokhuis die oproept om                  
woningen en kamers met begeleiding te ontwikkelen. Apeldoorn heeft al een eerste woning, namelijk              
FFwonen. Het zou mooi zijn als we dit op niet al te lange termijn kunnen gaan uitbreiden. 
 
Plannen voor de toekomst 
DTZ was al aan het nadenken over nieuwe plannen voor de toekomst. In 2018 hebben we onze eerste                  
woning in Beekbergen onder de naam FFwonen geopend. Dit project sluit aan bij de ideeën die de                 
overheid nu ook naar buiten brengt waarbij er 10.000 woningen extra gerealiseerd moeten gaan worden               
met de benodigde begeleiding voor dak- en thuisloze mensen. We voelen ons dus enorm gesteund door                
de overheid dat dit idee landelijk overgenomen is. 
 
Wij willen al langere tijd nog meer en sneller mensen kunnen helpen in Apeldoorn en omgeving om hun                  
leven weer op de rit te krijgen. We denken daarom dat het belangrijk is om een crisisopvang te                  
realiseren met daarnaast een aantal woningen voor diverse doelgroepen. Denk aan; LVB, vrouwen,             
gezinnen jongeren, Skaeve Huse, personen met huisdieren etc. Over het algemeen lukt het binnen              
FFwonen om in 9 maanden een woning te vinden. Iemand meldt zich en moet nog dezelfde dag binnen                  
kunnen slapen. Veilig en privé. 
In het kader van artikel 22 van de grondwet vinden wij dat dakloosheid de titel crisis hoort te hebben. 
Inmiddels staat er een gesprek gepland met de gemeente. Hoe mooi zou het zijn als we hierin samen                  
kunnen optrekken. 
 
Wat als je weer een woning hebt? 
Het daklozenprobleem gaat al jaren niet meer alleen over ernstig verslaafden die flink de weg kwijt zijn. 
Door de ernstig woningnood raken mensen ook dakloos door scheiding, faillissement, een foute keuze, 
ziekte etc. Als je op deze manier dakloos raakt dan gaat het meestal ook op allerlei andere vlakken mis 
en is er dus meer hulp nodig dan alleen een huis.  Als je eenmaal een woning hebt dan moet je die zaken 
weer op orde zien te krijgen. Zaken die niet voor elkaar waren toen je de woning verloor moeten weer 
op orde gebracht worden. Er moet gekeken worden naar de oorzaak en dit heeft vaak tijd nodig. Door 
vanuit de presentietheorie met deze mensen aan het werk te zijn gaan we toewerken naar herstel. Op 
de volgende pagina leest u meer welke methode wij gebruiken in onze begeleiding. 
 
De meeste mensen lukt het op orde krijgen niet zonder hulp. Het is mooi dat we sinds enkele jaren op                    
advies van Paul Blokhuis, toenmalig wethouder, ambulante woonbegeleiding bieden. Dit heeft ervoor            
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gezorgt dat we deze mensen professioneel nazorg kunnen bieden bij datgene wat nog op hun pad komt                 
tot hun leven weer op zover op orde is dat ze het weer helemaal zelfstandig of met minimale nazorg                   
zelfstandig kunnen oppakken. 
 
Presentietheorie 
DTZ werkt zowel in het outreachend werk als in de Ambulante woonbegeleiding vanuit de              
presentietheorie: “De presentiebenadering is een manier van werken die de relationele afstemming            
tussen zorggever en cliënt als basis voor hulp en steun ziet. Goede zorg ontstaat vanuit het zorgvuldig                 
aansluiten bij en afstemmen op de ander, en op wat hij of zij nodig heeft.” 

(www.bodyofknowledgesociaalwerk.nl) 
 
‘Presentie is: met je kop, lijf en handen bij je cliënt zijn. Dat is moeilijk,               
want medewerkers staan stijf van protocollen, haast, projecten en         
tijdsdruk. Terwijl cliënten opveren als je aan presentie doet. Want er is            
verder niemand voor ze die aanspreekbaar is, die trouwe is, die hun            
naam kent’. 
Dat vertelt oud-hoogleraar Presentie en Zorg Andries Baart (Universiteit         

Tilburg, universiteit voor Humanistiek Utrecht) in een video van de stichting           
Beroepseer over zijn ‘Presentietheorie’. Hij stond in 2001 aan de wieg           
van deze nieuwe omgang met cliënten en hulpverlening. 
 

De presentiebenadering gaat over het simpelweg er zijn voor de ander, zodat een vertrouwensrelatie              
wordt opgebouwd, de ander zich gezien en gehoord voelt en zich volwaardig mens voelt. Alleen al                
doordat er iemand is die je ziet als volwaardig mens, kan er beweging in de goede richting ontstaan. In                   
de presentiebenadering wordt die beweging niet afgedwongen, de ander hoeft niet te veranderen. Door              
de ander onvoorwaardelijk te accepteren, ontstaat er ruimte aan wat zich niet laat maken of afdwingen. 
 
Mensen hebben vaak al hulp gezocht voordat ze dakloos werden. Toch heeft die hulp niet mogen baten. 
 
De inloop woensdag en zondag op de markt waar een maaltijd en koffie en thee genuttigd kan worden is                   
een plek waar we met een grote groep vrijwilligers deze theorie in de praktijk brengen. We accepteren                 
iemand zoals hij is. We geven aandacht en we werken aan het            
opbouwen van een relatie. In het verleden was de inloop de basis van             
ons werk van waaruit alle bijna alle hulpvragen kwamen. Veel mensen           
vinden ons tegenwoordig ook via google, facebook, twitter, onze eigen          
websites, omnizorg, sociaal wijkteams, de BOA’s, via het telefoonboek,         
team dak en thuislozen van de gemeente Apeldoorn en andere          
organisaties. Het outreachend werken vindt soms zelfs via de chat van           
facebook en twitter plaats. Maar in al onze gesprekken staat deze           
theorie centraal en is er tijd en aandacht voor de mens. Een eerste             
intakegesprek is vaak 1 tot 1,5 uur waar er zeer ruim de tijd genomen              
wordt voor het verhaal van de cliënt. Wat is er gebeurd, hoe kwam het en wat deed dit met je zijn                     
vragen die tijdens deze gesprekken aan bod komen. 
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Het effect van de presentietheorie 
In dit jaarverslag worden allerlei cijfers besproken. En de cijfers zijn belangrijk. Maar nog veel               

belangrijker is; wat het effect is geweest op        
mensenlevens. Dit is natuurlijk heel lastig te       
vangen in cijfers. Afgelopen december 2019 mocht       
plezier theater een erg mooi wandeltheater      
aanbieden waarbij werkelijke verhalen en situaties      
werden uitgebeeld door de mensen zelf die het        
meemaakten. Aan de orde kwamen vragen als       
“Wat is  
geluk?” 
“Wie is  
je 

naaste”? Elke situatie weer die werd uitgebeeld kwam naar         
voren dat  
het zo  
enorm 
belangrijk is  
geweest 
voor de  
cliënt om  
werkelijke 
aandacht te  
ervaren. “Wie is de mens voor je die om hulp vraagt?           
Niet iemand met alleen een geboortedatum en een bsn,         
maar iemand met een levensverhaal! 
 
 
 
Zorgen  
We hebben weer mooie dingen mogen doen de 
afgelopen anderhalf jaar. Om dit te kunnen blijven doen 
hebben we bedrijven, particuliere gevers en ook de 
vrijwillige handen hard nodig. Maar ook de gemeente 
hebben we echt nodig. Er blijkt een tender 

uitgeschreven te gaan worden en onze naam wordt hierin specifiek genoemd. Deze tender zou naar 1 
partij gaan. Het gaat om een tender van de werkzaamheden van De Herberg, DTZ en Art Blanche. Heel 
bijzonder omdat we hier nog nooit iemand binnen de gemeente over hebben gesproken. Er staat 
inmiddels een gesprek gepland met de wethouder om deze zorg te bespreken. 
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Resultaten 2019 & eerste helft 2020 

Overzicht hulp aan cliënten: Totaal 2019 Eerste helft 2020 

Aantal cl. geregistreerd 
 151 96 

waarvan man: 
waarvan vrouw: 

127 
24 

73 
23 

Totaal contactmomenten 
 1585 818 

Waarvan outreachend 583 397 

24-uurs opvang cliënten 8 6 

24-uurs opvang aantal verwijzingen 14 7 

Waarvan Housing First 3 1 

Verwijzing SWT/WMO/GGZ/etc 36 15 

Tijdelijke woonbegeleiding/nazorg 79 23 

Huisvesting 65 21 

Verhuizing/inboedel 59 3 

Detentie bezoek 18 
(incl op afstand via skype 

ivm corona) 19 

Participeren in (vrijwilligers)werk 5 1 

Slaapplek eigen terrein 4 1 

Geholpen contacten instanties 86 45 

Geholpen contacten medisch 9 2 

Overzicht maaltijden: 

maaltijden zondag: 1755 (ivm coron alleen totaal 
genoemd)  

maaltijden woensdag: 1585 (ivm coron alleen totaal 
genoemd)  

Bezoek winterherberg (inloop met koffie, thee en mogelijkheid ontbijt) 346 
1 (telling 1x per jaar) 

Totaal maaltijden: 3626 2512 

Was- en knipbeurten kapsalon 207 75 

Pedicure 67 16 

1betreft één winterperiode dec19-mrt20 
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Wat doen we nou eigenlijk allemaal? 
DTZ heeft de volgende activiteiten: 

1. Maatschappelijke inloop op woensdag en zondag. Iedere week hebben we twee momenten            
waarbij we contact hebben met mensen uit de doelgroep. Dit werk wordt gedragen door een               
grote groep van zo’n 80+ enthousiaste vrijwilligers. Hierbij is het contact leggen met de mensen               
en het opbouwen van een relatie. Natuurlijk is het voor de dakloze een belangrijk moment om                
een voedzame gezonde maaltijd te kunnen nuttigen. Er is ook altijd wat te drinken en is er vaak                  
nog wat extra’s wat via de voedselbank of via particuliere donaties is gegeven. Tijdens deze               
inloop kunnen buitenslapers dekens krijgen en hebben we voor de noodgevallen een            
kledingdepot. 
 
Ook hebben we een kleine opslag voor huisraad waar de eerste noodzakelijke spullen staan om               
een huis in te richten als iemand een woning krijgt. 

2. Outreachend, een klein team (kernteam) van vaste medewerkers is beschikbaar om ook buiten             
de inlooptijden om mensen te ondersteunen bij zaken waar ze zelf niet uit komen. We proberen                
in de begeleiding die we bieden wel rekening te houden met ons doel. Daar waar mogelijk zullen                 
we mensen doorverwijzen als de hulpvraag niet te maken heeft met het onderwerp dakloosheid.              
Dat kan dan ook zowel preventief als in de vorm van nazorg. Uiteindelijk is nazorg ook preventie.  
2.1. Preventief; soms krijgen we hulpvragen van mensen die dreigen dakloos te worden.            

Meestal kunnen we dan huisuitzetting en/of dakloosheid voorkomen. We helpen          
mensen om hun zaken weer op orde te krijgen. Vaak weten mensen niet van het               
bestaan van een beslagvrije voet, is de stap om naar budgetbeheer toe te stappen nog               
te groot maar kunnen wij helpen en kunnen wij mensen vaak net helpen om de stap te                 
maken die nodig is om erger te voorkomen. 

2.2. Dakloosheid; mensen melden zich dakloos. De laatste jaren zien we dat zich bij ons heel               
veel meer economische daklozen melden. Ook wel stropdasdaklozen of bankslapers          
genoemd. Deze groep mensen wil over het algemeen niet naar het slaaphuis in             
Apeldoorn en verblijft in de auto, slaapt op een niet toegestane slaapplek in het sociaal               
netwerk, op de camping en een enkele keer gaat iemand een nacht door of bij mooi                
weer op een bankje in het park. Deze mensen melden zich dus ook niet bij het team dak                  
en thuislozen van de gemeente. Wij begeleiden deze mensen vanuit de dakloze situatie.             
In het kader van de eerder genoemde uitgangspunten is DTZ van mening dat er voor               
deze groep mensen meer geboden moet gaan worden. FFwonen is 1 van de             
mogelijkheden waar sommige mensen een eerste opstap kunnen maken. 

2.3. Nazorg; als iemand een woning heeft zijn niet alle problemen opgelost. Je wordt niet              
zomaar dakloos. In 90% van de gevallen is er echt meer aan de hand. Ook kunnen er nog                  
weer nieuwe problemen ontstaan. Toenmalig wethouder Paul Blokhuis (tegenwoordig         
staatssecretaris) motiveerde DTZ jaren geleden om ambulante woonbegeleiding te gaan          
aanbieden. Dit doen we dan ook sinds enkele jaren. Het blijkt overigens heel lastig om               
een goede indicatie te krijgen vanuit de WMO waarbij we er als organisatie steeds weer               
bij in schieten. Inmiddels staat er een gesprek gepland met de gemeente om hierover              
van gedachten te wisselen. 
Bij nazorg hoort ook het onderdeel EHBW. We ondersteunen bij de aanvraag bijzondere             
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bijstand maar veel mensen zijn ook snel geholpen met een eerste gratis inboedel vanuit              
giften. U heeft hier vaak over kunnen lezen in onze eerdere stukken. 

2.4. Winternoodprotocol; in samenwerking met Omnizorg, Iriszorg en het Leger Des Heils is 
er een winternoodprotocol. Dit protocol regelt dat bij een gevoelstemperatuur van -2 
graden of lager er niemand buiten hoeft te slapen. In dit protocol zijn wij de 
outreachende partij die de buitenslapers opzoekt en probeert naar binnen te krijgen. 
(Stimenz doet dit waar het jongeren betreft) 

3. FFwonen 
4. Ambulante woonbegeleiding.  

 
Covid19 
Begin 2020 werd de wereld verrast met Covid19. Ook in          
nederland ging in heel korte tijd alles op slot. Alle          
organisaties sloten de deuren. Inloophuizen gingen 1       
voor 1 dicht, winkels sloten hun deuren en de straten          
waren leeg. Al heel snel kwamen bij ons de eerste          
signalen dat de doelgroep aan zijn lot werd overgelaten.         
De dakloze kon niet meer bedelen want er was geen          
winkelend publiek meer wat kleingeld kon geven. Die        
mensen die alle inloophuizen bezochten hadden ineens       
niets meer te doen. Sommige mensen die niet kunnen         
koken en door de inloophuizen nog eens een warme         
maaltijd aten kregen niet meer een gezonde maaltijd.        
Toen ook heel nederland ging hamsteren kwamen ook        
de ex daklozen en bijstands mensen in de problemen         
omdat zelfs de voedselbank geen brood meer had. Deze         
mensen hebben een kleine portemonnee dus      
hamsteren was er ook niet bij en dus werden zij          
geconfronteerd met de dure producten in de schappen        
die bleven liggen. Al met al een situatie die wij ons           
hebben aangetrokken en waarom wij heel snel onze        
maaltijdverstrekking hebben opgewaardeerd naar 6     

eetmomenten in de week. Alleen op maandag hebben we dit niet gedaan omdat de mariakerk dan ook                 
een maaltijd uit deelt. We hebben hen gevraagd mee te doen maar daar zag deze club vanaf. Dit                  
ombouwen heeft ontzettend veel tijd gekost. Logistiek moest er veel geregeld worden. 2 weken lang zijn                
de 2 outreachend medewerkers van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat bezig geweest om alles in goede                  
banen te leiden 6 dagen in de week. Steeds weer alle maatregelen van het kabinet ombouwen naar                 
werkbare vormen om toch open te kunnen blijven. Zorg dragen voor zowel de vrijwilligers als onze                
bezoekers. Protocollen schrijven, desinfectie kopen en aan de andere kant van nederland ophalen want              
het was in de buurt niet meer verkrijgbaar en bedrijven en particulieren mobiliseren om producten te                
kunnen uitdelen. Een facebook oproep liet onze mail ontploffen zoveel reacties kwamen er binnen van               
betrokken Apeldoorners. Sportclub boden spontaan hun kantine voorraad aan en 2 bedrijven boden aan              
om vrijwillig 50 maaltijden per week te koken voor de doelgroep. Maitre Deux en Samsam kookten                
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wekenlang 50 maaltijden per week. In totaal hebben        
we in de corona periode 2060 maaltijden uitgedeeld en         
hebben we nog eens 70 maaltijden naar mensen toe         
gebracht die niet zelfstandig een maaltijd konden       
ophalen. We deelden 680 stuks fruit uit, 738 broden en          
680 toetjes. 
 
Toen een voetbalclub hoorde dat we door de 
maatregelen geen nieuwe mensen konden opnemen bij 
FFwonen en we mensen op straat moesten laten liggen 
boden zij spontaan aan om een ruimte beschikbaar te 
stellen waar we mensen vrijwillig in quarantaine 
konden zetten zodat we een zo groot mogelijke 
waarschijnlijkheid konden creëren dat zij coroana vrij waren en we ze toch bij FFwonen binnen konden 
laten. Binnen FFwonen woonden op dat moment 3 65+ ers die binnen de risicogroep vallen gezien hun 
gezondheid. 
 
Vrijwilligers en personeel 
In 2019 is ons vrijwilligersbestand weer wat gekrompen. We hadden een groot bestand inmiddels dus               
we redden ons nog. Enkele dagen zijn niet heel ruim bezet dus we zijn mensen aan het werven. Ons                   
bestand kent nu zo’n 90 vrijwilligers waarmee 2 keer per week een maaltijd wordt geserveerd aan de                 
dak en thuislozen van Apeldoorn. Dat zoveel mensen die elke week weer mogelijk maken zegt veel over                 
de betrokkenheid van Apeldoorners bij de doelgroep dak en thuislozen. Zonder 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. Ons kernteam is ook gekrompen en daarvoor zijn we                 
wel op zoek naar 1 of 2 nieuwe mensen. Mensen die passen binnen de visie en doelstelling van onze                   
stichting met een zorghart die net even iets meer tijd hebben dan de gemiddelde vrijwilliger. 
 
De personele bezetting is ook in 2019 uitgebreid en per 1-01-2020 is de medeoprichter van de stichting,                 
na jaren dit vrijwillig te hebben gedaan, in dienst gekomen van de stichting. Daarvoor werkte hij al veel                  
voor DTZ maar werd toen onderhouden door een kerkelijke vriendenkring. Per 1 juli 2020 is er weer een                  
ambulante begeleider in dienst gekomen wat maakt dat we nu met 5 professionals het werk van DTZ                 
naar een hoger level mogen tillen. Met z’n allen doen we ook nog veel op vrijwillige basis voor de                   
stichting. We zijn dus in 2 jaar tijd met 4 mensen gegroeid om nog beter de doelgroep tot dienst te                    
kunnen zijn. 
 
Kapsalon 
Onder het motto “als je haar maar goed zit” kunnen dak- en thuislozen alweer voor het 7e 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 2019 207 was en knipbeurten (gemiddeld 17 per avond) en 67 pedicure                
behandelingen (gemiddeld 6 per avond) uitgevoerd. Naast de inloop die wij zelf verzorgen wordt er ook                
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door onze kapsalon geknipt bij zwerfjongeren      
van Stimenz.  
In 2019 heeft de kapsalon een metamorfose       
ondergaan. Door verschillende giften van kerken      
is er een waterbestendige vloer gekomen, mooie       
spiegels aan de muur en mooie tafels waardoor        
het een zeer professioneel gebeuren is      
geworden. Dank aan alle donateurs! Bezoekers      
ervaren in onze kapsalon een stukje rust en        
kunnen genieten van een behandeling door onze       
professionele kappers die naast hun baan dit op vrijwillige basis bij DTZ komen doen. 
Begin 2020 viel de kapsalon uit. Alle kappers moesten ivm de maatregelen hun werkzaamheden              
neerleggen. Inmiddels zijn we weer gestart met inachtneming van de nodige voorzorgsmaatregelen. 
 

Ambulante woonbegeleiding ISO9001 gecertificeerd. 
Het aantal cliënten dat tijdelijke woonbegeleiding vanuit het outreachend werk ontvangt is            
in 2019 enorm gestegen omdat cliënten ervoor kiezen de begeleiding centraal te willen             
houden en niet versnipperd over diverse organisaties te willen afnemen. Er wordt            

momenteel te veel woonbegeleiding vanuit het      
outreachend werk gedaan. Echter kunnen we de mensen        
niet laten vallen nadat er een woning is. We zullen hierover in gesprek             
gaan komend jaar met de gemeente. Het is de bedoeling dat deze            
begeleiding vanuit ons Ambulante team geboden wordt of er moeten          
andere financieringsmogelijkheden gevonden worden. 
 
DTZ is zich de afgelopen jaren steeds verder gaan professionaliseren in           
het begeleiden van zowel de ouderwetse dakloze als nu ook de           
stropdas dakloze. We durven wel te zeggen dat we ons de afgelopen            
jaren hebben gespecialiseerd in het begeleiden van ook de         
“stropdas”dakloze. Er wordt vaak gedacht dat er alleen een         
huisvestingsprobleem is maar mensen worden niet zomaar dakloos. Er         
is vaak veel meer aan de hand. Ons team staat klaar voor deze mensen              
om hen op professionele wijze te begeleiden naar een betere toekomst           
waarin men weer zelfstandig kan functioneren. 
In 2019 hebben we voor de ambulante woonbegeleiding het ISO9001          

certificaat behaald. Een mijlpaal en we zijn er trots op! 
 
Housing First 
Ook in 2019 zijn we weer intensief betrokken geweest bij het project Housing First. We zijn                
initiatiefnemer geweest in het starten van Housing First maar inmiddels wordt het project uitgevoerd              
onder leiding van de collega’s van Riwis Zorg en Welzijn. 1 van de mensen in dienst van DTZ wordt                   
gedetacheerd naar Riwis. We hebben in 2019 vanuit DTZ 3 mensen aangemeld voor Housing First en 1                 
cliënt heeft een woning met begeleiding mogen krijgen. Housing first krijgt erg weinig woningen              
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aangemeld dus daar waar het project aan de ene kant heel mooi is, is het wel maar een druppel op een                     
gloeiende plaat. We zouden veel meer aanmeldingen hebben kunnen doen. Dit project zien we nog               
steeds als een waardevolle aanvulling op het zorgpalet in de gemeente Apeldoorn voor een doelgroep               
die anders tussen wal en schip valt. 
 
Klanttevredenheidsonderzoek 
Afgelopen jaar kregen we een opmerking van de gemeente apeldoorn dat zij graag zagen dat ons                
klanttevredenheidsonderzoek beter gedaan zou worden. We hebben het eigenlijk elk jaar op bijna             
dezelfde wijze gedaan dus na 16 jaar hetzelfde onderzoek te hebben afgenomen werd het tijd om dit                 
dan ook maar eens te doen. Door opnieuw over het onderzoek na te denken kwamen we ook zelf tot                   
ontdekking dat de vragen die gesteld werden eigenlijk ook niet meer dekken wat DTZ allemaal doen. Wij                 
leren er niets meer van en een duidelijk beeld naar u als lezer geven we ook niet. Omdat het eerste                    
onderzoek al was gedaan op het moment van schrijven is dat onderzoek nog wel op de oude wijze                  
gedaan. En omdat we niet heel veel kunnen met de uitslagen hiervan hebben we besloten deze                
achterwege te laten in dit verslag. Het zou erg veel tijd kosten dit onderzoek te analyseren terwijl we er                   
niet heel veel mee kunnen. Voor diegene die het wel wil hebben kunnen we dit uiteraard beschikbaar                 
stellen. We hebben ons best gedaan een meer kwalitatieve uitvraag te doen bij de cliënten die we                 
hebben begeleid. In het gesprek met de partners staan we open voor verbetering. Voor dit onderzoek                
hebben we 28 mensen gevraagd eerst een vragenlijst in te vullen. Op deze wijze hebben we een aantal                  
basis antwoorden waar we vervolgens met elkaar over kunnen spreken zodat de uitvraag ook nut heeft                
en we tips hebben om onze dienstverlening te optimaliseren. 
 
De resultaten 
Van de 28 uitgenodigde mensen hebben 13 mensen meegewerkt aan de enquête en hebben we met 12 
mensen de enquête na kunnen bespreken. 1 persoon had niet de beschikking over een computer omdat 
hij nog dakloos is en buiten slaapt dus hiermee deden we het onderzoek geheel mondeling. 
 
Hoe ben je bij DTZ terecht gekomen? 
Hierop antwoorden 7 mensen dat ze door de gemeente naar ons zijn doorverwezen. 1 enkele is al bij de 
balie naar ons doorverwezen 6 anderen vanuit het team dak en thuislozen van de gemeente zelf en 1 
enkele is via het sociaal wijkteam naar ons doorverwezen. Hiervan zijn ook 2 mensen die ons al via 
internet hadden gevonden die onze organisatie bespraken met de gemeente en zo uiteindelijk contact 
met DTZ opnamen. 4 mensen hebben na het zoeken op internet direct contact gezocht met DTZ. 3 
mensen geven aan dat familie hen naar ons heeft doorverwezen nadat ze DTZ op internet hadden 
gevonden. 2 mensen geven aan dat het eerste contact via de inloop op woensdag liep. 
Opvallend bleek dat doorverwijzers niet duidelijk hebben verteld wat DTZ doet. Enkelen gaven aan dat 
ze voor alleen een kamer bij FFwonen werden doorverwezen, een ander vertelde dat hem werd verteld 
dat DTZ wel eens helpt met kamers. Maar gelukkig had het overgrote deel (8) wel via internet gezien dat 
we meer doen dan alleen samen kamers zoeken en waren er 2 mensen die via kennissen bij ons terecht 
kwamen. 1 persoon werd door een broer enigszins onder dwang naar ons toe gebracht. Meneer is er 
uiteindelijk blij mee geweest dat zijn broer dit heeft gedaan. 1 persoon is via de maaltijdverstrekking bij 
ons gekomen. Door de gesprekken die hij met vrijwilligers kreeg en uiteindelijk naar een kernteamlid 
werd doorverwezen. 
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Met deze mondelinge toelichting van de cliënten hebben we ontdekt dat het belangrijk is om 
meer te netwerken met onze partners. In 2019 vond al een eerste ontmoeting plaats die we 
organiseerden bij koffiehuis schenkers om beter kennis te maken met het team Dak en Thuislozen 
van de gemeente Apeldoorn. We hebben ontdekt dat internet belangrijk is ook voor een dakloze. 
De stropdas dakloze heeft in het sociaal netwerk zeker de beschikking over internet en gebruikt 
dit dus ook om een organisatie te zoeken voor hulp. Het is voor ons dus ook belangrijk om op 
internet te laten zien wat we allemaal doen. We gaan hier komend jaar mee aan de slag om 
hierin een verbeterslag te maken. 

 
Kun je omschrijven hoe je het kennismakingsgesprek met DTZ hebt ervaren? 
12 van de 13 mensen geven aan dat ze dit gesprek als zeer prettig hebben ervaren. Na van instantie naar 
instantie te zijn gelopen waar ze steeds in zeer korte tijd hun verhaal moesten doen en aan de andere 
kant van de tafel iemand heftig aan het typen is zonder echte interesse hebben all 11 mensen in dit 
gesprek het gevoel gehad dat ze eindelijk iemand hun ellendige verhaal hebben mogen vertellen. Dat 
gebeurt al vaak ter plekke na een gesprek dat ze dit bij het afscheid zeggen maar ook nu met deze 
enquête is dit nog weer wat ze zich van dat gesprek kunnen herinneren. 8 mensen geven aan dat ze na 
dit gesprek opgelucht naar hun verblijfplaats gingen. Er was vaak nog niets geregeld maar men kreeg het 
gevoel dat er goede dingen zouden gaan gebeuren. 1 persoon zegt zelfs dat het even geleden was dat hij 
op een prettige manier over zijn problemen kon praten en dat er in oplossingen gedacht werd. 1 
persoon geeft aan dat hij het kennismakingsgesprek niet als prettig heeft ervaren en we veel te veel 
vragen stelden. Hij kwam alleen voor een woning. De persoon die nu nog dakloos is kwam via een 
andere dakloze bij de maaltijdverstrekking en vertelt dat hij iedereen behalve 1 vrijwilliger erg aardig 
vindt. 
 

De nagesprekken mbt deze vraag waren voor sommige mensen best emotioneel. Nu terugdenken 
aan de situatie waarin alles slechter was en het gevoel en de waardering die men heeft ervaren 
heeft hen meer dan goed gedaan. We vinden dit een enorm compliment voor ons als 
medewerkers van DTZ. Dit is precies hoe we willen dat mensen onze hulpverlening ervaren. 

 
In een aantal open vragen vroegen we in welke situatie de geïnterviewde zich bevond toen hij zich bij 
DTZ aan meldde. Gezien de AVG en privacy een samenvatting van de antwoorden: 

2 verbleven bij omnizorg, 7 sliepen bij vrienden en familie, 2 sliepen op straat of in de auto, 1 was 
niet dakloos maar had een andere maatschappelijke vraag passend binnen preventie.  

 
Kun je omschrijven hoe jouw situatie was toen je voor het eerst aanklopte bij DTZ 
Om uiteenlopende redenen werd men dakloos. Het is steeds een combinatie van factoren die ervoor 
zorgt dat er op financieel vlak een probleem ontstaat. Door scheiding een enorme schuld krijgen omdat 
bij ex-partner niets te halen is. Niet weten van het bestaan van een beslagvrije voet waardoor hypotheek 
en of huur niet betaald kan worden. Door ziekte is een eigen zaak failliet gegaan met alle gevolgen van 
dien, door het overlijden van een partner in een depressie geraakt waardoor er niet gewerkt kon worden 
en er geen aandacht meer was voor de financiën met alle gevolgen van dien. 
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In de gesprekken die we met deze mensen hebben blijkt dat de financiën hen enorm veel 
kopzorgen geeft. Door de interviews realiseren we ons opnieuw dat het belangrijk is om vanaf de 
eerste dag van begeleiden hier aandacht voor te hebben. Budgetbeheer of soms bewindvoering 
kan enorm veel rust geven. Er kan gewerkt worden aan herstel en aan een stuk 
traumaverwerking wat mogelijk de dakloosheid ook teweeg heeft gebracht. En niet te vergeten 
werken aan de oorzaak waardoor de dakloosheid is ontstaan. Cliënten ervaren het over het 
algemeen toch als erg prettig als deels de regie overgenomen wordt. 

 
Omdat aandacht voor de financiën een belangrijk onderdeel is in onze hulpverlening vroegen we de 
cliënten op welk vlak ze hierin begeleiding hebben gevraagd en gekregen. 

Deze vraag leverde eigenlijk niet heel erg veel op. Het blijkt dat dit echt maatwerk is. Wat de 
vraag niet echt opleverde maar het gesprek met de cliënt wel is dat er meegedacht werd door 
DTZ in het stellen van prioriteiten. Men was gewend om met de beschikbare financiële middelen 
brandjes te blussen maar met te weinig bluswater lukt dat niet. 

 
Wat is de belangrijkste reden om te kiezen voor DTZ als hulpverlenende organisatie? 
1 persoon kwam tot de conclusie dat er in Apeldoorn geen andere organisatie bestaat die de begeleiding 
kan bieden die DTZ biedt. Hij geeft aan met de rug tegen de muur te staan maar erg blij te zijn met de 
begeleiding die hij krijgt. 1 cliënt geeft aan daar te weinig ervaring met ons in te hebben omdat hij alleen 
maar een huisvestingsvraag had (bemiddelen naar een woning). Het kennismakingsgesprek gaf bij 6 van 
de geïnterviewden meteen de doorslag dat ze door DTZ geholpen wilden worden omdat ze zich gehoord 
voelden. Niet eens zozeer of DTZ überhaupt iets voor ze kon doen maar het gesprek gaf hun dit 
vertrouwen. 
 
 
Met welke hulpvraag kwam ik bij DTZ terecht? 
9 mensen kwamen in eerste instantie eerst alleen met een huisvestingsprobleem. Dat schreven ze ook 
op in de enquête. 

In het gesprek wat we vervolgens met deze mensen hadden blijkt dat ze op heel veel meer 
terreinen uiteindelijk hulp kregen en achteraf gezien ook zeggen nodig te hebben gehad om het 
niet opnieuw mis te laten gaan. Deze vraag geeft heel specifiek weer, of eigenlijk de antwoorden, 
dat er bij een indicatiestelling tijdens een keukentafelgesprek rekening gehouden moet worden 
met de nog niet zichtbare problematiek. 

 
We vroegen de geïnterviewden nog in een open vraag om tips om onze dienstverlening te 
optimaliseren. 
We kregen 1 tip. Deze cliënt vond het belangrijk dat wij cliënten die een bijdrage leverden aan de 
maatschappij voorrang zouden moeten geven. 

Bedankt voor de tip :) 
 
We vroegen de geïnterviewden nog of ze een recensie willen schrijven voor DTZ. 

● DTZ is er wanneer je dat niet meer verwacht dat er nog iemand is die om je geeft 
● Ik ben zeer tevreden zou iedereen die in een situatie beland waar ik in zat DTZ aanraden 
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● Zeer tevreden 
● Ik kon niet naar FFwonen omdat ik een kind had. Jammer dat jullie geen huis hebben waar 

kinderen mee kunnen. 
● Nee. Jullie luisteren niet naar je klant en denken dat jullie het beter weten. 
● 1 persoon gaat dit op een later moment voor ons doen. 
● Ze hebben nu 1 huis met 8 kamers dus uitbreiden met nog een huis om meer mensen te kunnen 

helpen. 
● Jullie werken beter dan mensen van SWT. Jullie weten welke problemen iemand tegen komt en 

welke hulp hij nodig heeft.  
 
 
 
De volgende punten hebben we uit het klanttevredenheidsonderzoek gehoord en nemen we mee om 
wat mee te gaan doen. 

● Aan het werk met de website voor betere communicatie naar de doelgroep 
● Netwerken met partners om ons heen 
● Tip die meerdere keren genoemd was is uitbreiden. We doen ons best :) 
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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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