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Inleiding en eerst behaalde resultaten 
Het jaarverslag over 2018 is nog maar net gepubliceerd of het wordt alweer tijd voor het halfjaarverslag 
2019. Hoewel daarmee nog niet definitief gezegd kan worden hoe het beeld er over het hele kalenderjaar 
uit zal komen te zien, kan het een goede eerste indruk geven. Behalve een prognose voor het hele jaar, 
zullen wij deze eerste zes maanden ook vergelijken met dezelfde periode van vorig jaar.  
 
Het aantal door ons geregistreerde cliënten met een hulpvraag is gezakt naar 62 cliënten tegenover 75 in 
dezelfde periode vorig jaar en ligt ook iets lager dan 63 in het jaar ervoor. Velen van hen met een hulpvraag 
op het gebied van huisvesting of een vraag om dakloosheid te voorkomen. Ook zijn er weer 9 cliënten in 
het eerste half jaar doorverwezen naar een 24 uurs opvang wat de helft is van het totaal over heel 2018 
en iets hoger ligt dan  in dezelfde periode in 2018. 
 
Het aantal cliënten dat  tijdelijke woonbegeleiding van ons heeft ontvangen lijkt stabiel, wel is er een 
mooie groei geweest in het aantal cliënten wat na het vinden van een woning ook woonbegeleiding heeft 
aangevraagd om ervoor te zorgen dat het wonen ook werkelijk weer gaat slagen.  
 
Er zijn in de eerste helft van 2019 zo’n 51 mensen geholpen in hun contacten met instanties (29 in dezelfde 
periode vorig jaar). Denk daarbij aan hulp bij verzekeringen, contact met schuldeisers het verkrijgen van 
een postadres of uitkering, het aanvragen en bekostigen van ID-bewijzen of het vinden (of behouden) van 
huisvesting o.a. met hulp van het Christelijke Noodfonds Apeldoorn (CNAP) voor de financiering van 
bijvoorbeeld huur en borg. Ook wordt hier regelmatig gebruik gemaakt van de bijzondere bijstand en 
hebben we dus ook veel contact met de gemeente. We hebben onze inloop aan de Paslaan tot nu toe 62 
verschillende geregistreerde bezoekers mogen ontvangen en in totaal  1805 maaltijden mogen uitdelen. 
(2e keer opscheppen niet meegerekend) 
 
Tot slot zijn wij als organisatie volop in beweging. We hebben veel mensen vanuit het outreachend werk 
kunnen doorverwijzen naar FFwonen en kunnen overdragen aan ons ambulante team van 
woonbegeleiding. Tot dit was overgedragen verleenden we vanuit het outreachend werk nog tijdelijke 
woonbegeleiding om ervoor te zorgen dat het wonen wel goed van start kon gaan. 
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Verschuiving in doelgroep 
Ondanks dit niet blijkt uit de cijfers 
neemt het aantal hulpvragen enorm 
toe. Meer hulpvragen kunnen wij op dit 
moment als organisatie niet aan met de 
huidige subsidie die hiervoor 
beschikbaar is. Er is een enorme 
verschuiving gaande in doelgroep. 
Minder buitenslapers maar heel erg 
veel meer bankslapers. Deze mensen 
staan ook sneller open wanneer er 
vertrouwen is voor woonbegeleiding en 
de verandering in cijfertjes is hierdoor 
ook verklaarbaar. We hebben veel 
sneller contact met schuldeisers en er 
moet vaak vanaf het eerste moment 
meteen veel meer geregeld worden met instanties om erger te voorkomen dan we gewend zijn met de 
jarenlange buitenslapers. Ondanks er nog steeds 28 verwijzingen zijn naar 24 uurs opvang zijn er toch 
minder mensen door ons doorverwezen vanwege verslavingsproblematieken. Zoals ook in de resultaten 
is te zien hebben we het eerste half jaar al veel mensen kunnen helpen aan een woning en is de prognose 
voor het komende jaar nog nooit zo hoog geweest. Daarbij opgemerkt dat wij denken dat o.a. FFwonen 
hier een groot aandeel in heeft gehad. Het is echter niet zo dat hiermee de woningnood is opgelost. Wel 
is het slagingspercentage dus een stuk hoger dan voorgaande jaren door deze woonvoorziening. 
 
Housing First 
Ook in 2019 zijn we weer intensief betrokken geweest bij het project Housing First van de gemeente 
Apeldoorn. We hebben dit jaar 4 aanmeldingen gedaan voor dit project en dit heeft jammer genoeg niet 
geresulteerd in nieuwe plaatsingen. Reden hiervoor is dat er op dit moment te weinig capaciteit binnen 
het Housing First team is om meer cliënten te kunnen opnemen. 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 en hopen dan ook dat er meer cliënten kunnen worden opgenomen. We zien echter ook 
dat niet iedereen voor deze regeling in aanmerking komt en dat er dus nog steeds mensen tussen wal en 
schip vallen. 
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Tabel 1: resultaten Outreachend werk januari t/m juni 2019 en prognose voor het hele jaar 
 

 prognose 
2019 

eerste 
helft 
2019 

2018       2017 2016 2015 

Aantal cl. geregistreerd 124 62 127 120 97 108 

Contactmomenten 1844 922 1191 2078 2302 2198 

Waarvan outreachend 1042 521 731 1030 1408  

24-uurs opvang cliënten 18 9 18 27 13 16 

24-uurs opvang aantal verwijzingen 56 28 31 45 19 16 

Huisvesting 58 29 26 19 22 27 

Verhuizing/inboedel 56 28 9 20 16 16 

Tijdelijke woonbegeleiding 18 9 22 26 16 21 

Geholpen contacten instanties 102 51 78 52 24 22 

Maaltijden 3610 1805 3887 3740 3489 3119 

Dekens tbv buitenslapers 62 31 67 50 150 200 

 
Personele bezetting  
Naast reguliere vrijwilligers hebben wij al jaren een aantal vrijwilligers dat ons op kantoor ondersteund 
en ook als maatje in 1-op-1 contact optrekt met hulpvragers en een betaalde medewerker in dienst. 
Inmiddels is ons team uitgebreid met 2 mensen die in het ambulante team actief zijn. Het outreachend 
team echter heeft nog niet echt meer mensen maar de hulpvragen nemen enorm toe. Wanneer we meer 
mensen zouden hebben zouden we nog veel meer mensen kunnen helpen. 
 
  

FFwonen 
Het gaat redelijk met de doorstroom van de bewoners bij FFwonen. Het blijkt wel dat een half jaar te kort 
is om binnen die tijd te kunnen doorstromen. De 
woningmarkt is echt nog steeds overspannen en 
het is daarom erg moeilijk om in de sociale 
woningbouw een woning te kunnen krijgen op 
het moment dat je geen schone 
verhuurdersverklaring krijgt. Er zijn inmiddels 
contacten gelegd met o.a. “Ons Huis” om te 
onderzoeken of er mogelijkheden zijn om 
mensen sneller te laten doorstromen en we 
staan er voor open om deze gesprekken met 
meer partners te gaan voeren. Onze mensen 
komen niet in aanmerking voor de 
opstapregeling en ook is Housing First bedoeld 
voor een andere groep. Soms komen we 
mensen tegen waarbij wij denken dat de opstapregeling een zeer goede opstap zou kunnen zijn. Wij 

http://www.dakloosapeldoorn.nl/


 

4 

www.dakloosapeldoorn.nl  

denken dat cliënten waarbij we binnen deze woonvoorziening alles op de rit krijgen dat deze mensen een 
zeer geschikte huurder kunnen zijn in de sociale sector; Binnen FFwonen moet de cliënt laten zien dat hij 
een geschikte huurder is, d.w.z. huur wordt netjes betaald, daar waar nodig zijn schulden in kaart gebracht 
en is budgetbeheer, schuldhulpverlening of bewindvoering ingezet en daar waar nodig wordt er ook 
gebruik gemaakt van woonbegeleiding. 
 
Tellen en vertellen applicatie 
Het tellen en vertellen kost erg veel tijd. Veel verschillende lijsten. Onduidelijke handschriften en cliënten 
die soms niet met hun echte naam onze activiteiten 
komen bezoeken. Om die reden is er een start 
gemaakt met de bouw van een applicatie die door 
vrijwilligers en medewerkers gebruikt gaat worden. 
Deze applicatie voldoet ook aan de ISO9001 norm. 
Met deze app kan nauwkeuriger geteld worden en 
wanneer de gemeente of het onderzoeksbureau wat 
jaarlijks gegevens bij ons opvraagt aankondigd 
nieuwe gegevens te willen verzamelen dan kunnen 
deze opties makkelijk ingebouwd worden en is er 
sneller een uitdraai te maken van de gevraagde 
gegevens. In augustus gaat gestart worden met de 
pilot van deze applicatie en ons doel is om per 1 
januari 2020 zowel de rapportage als de tellingen via deze applicatie te gaan verantwoorden. We 
verwachten dat er met het gebruik van deze applicatie een nauwkeurigere telling zal plaats vinden. Voor 
dit jaar is het dus nog handwerk. 
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Resultaten eerste helft 2019 

Overzicht hulp aan cliënten: Eerste half jaar Prognose 12mnd 

Aantal cl. geregistreerd 
 62 124 

Totaal contactmomenten 
 922 1844 

Waarvan outreachend 521 1042 

24-uurs opvang cliënten 9 18 

24-uurs opvang aantal verwijzingen (incl tijdelijk) 28 56 

Waarvan Housing First 4 8 

Verwijzing SWT/WMO/GGZ/etc 22 44 

Tijdelijke woonbegeleiding/nazorg 9 18 

Huisvesting 29 58 

Verhuizing/inboedel 28 56 

Detentie Bezoek aantal cl. 1 1 

Participeren in (vrijwilligers)werk 12 24 

Slaapplek eigen terrein 11  22 

Geholpen contacten instanties 51 102 

Geholpen contacten medisch 12 24 

Bieden van mogelijkheid tot vervullen van taakstraf 2 4 

Overzicht maaltijden:    

maaltijden zondag: 790 1580 

maaltijden woensdag: 729 1458 

http://www.dakloosapeldoorn.nl/


 

6 

www.dakloosapeldoorn.nl  

Totaal maaltijden: 1805 3610 

Bezoek winterherberg (inloop met koffie, thee en mogelijkheid ontbijt) 286 572 

Was- en knipbeurten kapsalon 102 204 

Pedicure 30 60 
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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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