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Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag 2021 van Dak- en ThuislozenZorg Menorah. Net als voorgaande
jaren mogen we weer met dankbaarheid terugkijken op alles wat mogelijk werd gemaakt
door de inzet van vrijwilligers, donateurs en betaalde krachten.

We krijgen om ons outreachend 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. Dit verslag laat hoofdzakelijk zien wat we in het outreachend werk doen.

Covid-19
In 2021 was Covid-19 nog niet weg uit ons land en ook op het moment van schrijven nog
steeds niet. Onze inloopvoorzieningen werden door het jaar heen regelmatig anders
ingericht. Momenten konden er alleen maaltijden afgehaald worden zodat we toch een
signaleringsfunctie konden vervullen en andere momenten konden er beperkt mensen naar
binnen. In 2021 bleek dat deze signaleringsfunctie een belangrijke was. Na een jaar geen
besmettingen te hebben gehad in de doelgroep overleed in het begin van het jaar één van
onze vaste bezoekers van de woensdag en zondagse maaltijd. Een oplettende outreachend
medewerker constateerde dat we een andere bezoeker al even niet hadden gezien en omdat
we telefonisch geen contact meer met hem kregen zijn we op huisbezoek gegaan waar hij
uiteindelijk in kritieke toestand werd aangetroffen en met spoed naar het ziekenhuis is
gebracht. Na enkele weken in coma te hebben gelegen kwam tegen verwachting in deze
bezoeker weer bij en inmiddels is hij gestart met revalidatie traject.
Deze periode heeft ons doen realiseren dat we heel erg voorzichtig moeten zijn en hebben
we flink extra maatregelen moeten inzetten. Niet leuk maar het bleek hoe belangrijk het is.
Bezoekers van de verschillende inloopmomenten werden gemotiveerd een corona test te
gaan doen en omliggende organisaties werden ingelicht waarbij ook daar extra maatregelen
werden getroffen. Twee andere bezoekers bleken besmet te zijn en met hen werd
afgesproken dagelijks contact te hebben.

Eind 2021 werden toch 2 van onze medewerkers getroffen door Covid-19. Het bleef ons lang
gespaard en daar zijn we zeer dankbaar voor omdat we onze dienstverlening altijd hebben
kunnen voortzetten. Eén collega van het outreachend werk en een collega van het
ambulante team werden ziek. Op het moment van schrijven zijn beide collega’s nog niet
weer aan het werk. We bidden dat beide collega’s spoedig zullen herstellen.
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De resultaten

2021 2020 2019 2018 2016 2012

Aantal
geregistreerde
cliënten 170 171 151 127 97 80

waarvan dak en/of
thuisloos

(op straat/tent, in
de auto of van bank
naar bank in sociaal

netwerk)

111 162

waarvan mannen 120 124 126 122

waarvan vrouwen 50 43 25 25

aantal gezinnen 24 8 geen
registratie

2 geen
registratie

geen
registratie

aantal kinderen
(niet meegeteld in

totaal geregistreerd
cliënten aantal)

32 + 2
ongeboren

16 geen
registratie

6 geen
registratie

geen
registratie

met huisdieren 12 6

Daling in het aantal daklozen?

Voor het eerst in jaren zien we dat het aantal cliënten dat we hebben begeleid gelijk is
gebleven aan vorig jaar. Velen van hen met een hulpvraag op het gebied van huisvesting of
een vraag om dakloosheid te voorkomen waarbij het laatste ook geldt het voorkomen van
terugval. Betekent dit ook dan dat er minder daklozen zijn? Wij denken het niet. Daarbij is er
in 2020 ook een kleine stijging geweest omdat het sociaal netwerk plotsklaps op slot ging en
mensen die nog langer binnen het eigen netwerk opvang konden vinden nu ineens geen
mogelijkheden meer hadden. Maar, we zijn op dit moment onderbemand. We kunnen het
aantal hulpvragen wat op ons af komt niet allemaal beantwoorden. De daling in het aantal
cliënten ligt dus niet aan het feit dat er minder vraag was maar aan het feit DTZ niet de tijd
en bemensing had om meer hulpvragen te beantwoorden. We hebben structureel meer
handen nodig in de begeleiding. Eind 2021 is er om die reden een extra subsidie voor 2022
aangevraagd om een extra collega te kunnen aannemen en er gaat ook een
vrijwilligersvacature komen.
Inmiddels beginnen zich zo nu en dan mensen te melden die ten gevolge van de
maatregelen mbt Covid-19 dakloos zijn geworden. Baan verlies, zzp-ers en mensen met een
eigen zaak die het niet meer redden. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren nog
groter zal gaan worden.
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Resultaten 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2012

1. Huisvesting 58 62 65 26 19 22 12

2. EHBW
Verhuizing/Inboe

del

21 67 59 18 20 16 7

Tijdelijke
woonbegeleiding

43 60 79 22 26 16 3

We hebben weer 58 mensen aan een woning kunnen helpen. Het wordt wel steeds
moeilijker om voor mensen in onze doelgroep een woning te vinden. We hebben contact met
een aantal goede verhuurders maar zonder deze verhuurders zouden we dit resultaat niet
hebben kunnen halen.

Resultaten 2021 2020 2019 2018 2017 2016

Maaltijden 2773 4803 3626 3887 3740 3489

Schatting aantal dekens 46 30 48 67 50 150

Haarverzorging 49 207 226 199

Voetverzorging 18 67 47 52

De maatregelen zijn sinds Januari steeds verder afgezwakt en dit heeft tot resultaat gehad
dat ook bij DTZ het bezoeken van de inloop weer wat gezelliger werd. Wel zitten we nog op
afstand van elkaar, hebben we looproutes en wordt er gedesinfecteerd. Veel oude bezoekers
komen weer. Wel is het bezoekersaantal op de woensdag echt aanzienlijk lager dan
voorheen omdat de capaciteit binnen echt lager is. Dit heeft erin geresulteerd dat we
minder maaltijden uitreikten dan in de jaren voor corona.
Het aantal mensen wat naar de kapper is geweest de eerste helft 2021 is maar 16 geweest
en 7 mensen gingen naar de pedicure maar tegen het eind van het jaar kon en mocht er
weer veel meer dus hebben we toch nog even kunnen doorknippen en hebben we in totaal
zo’n 49 mensen de haren kunnen knippen en hebben we in totaal 18 mensen de voeten
verzorgt.

Het aantal maaltijden dat we in 2021 hebben vertrekt is een stuk lager dan voorgaande
jaren. 2020 was een piekjaar omdat we toen weken lang iedere dag maaltijden hebben
verstrekt. Het aantal bezoekers van de inloop is minder geworden. De gezelligheid was er
niet meer. We hopen dat in 2022 dit weer wat gaat aantrekken.

We zijn in november ook gestart met “Eetkamer 9” maar daar is in 2021 nog geen registratie
van bijgehouden. Naar schatting hebben we zo’n 80 ontbijtjes klaar gemaakt voor de
bezoekers.
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Mensen van de straat

In 2021 hebben we meer mensen op straat begeleid. Mensen vaak met
verslavingsproblematiek op gebied van drugs of drank. Deze doelgroep is een doelgroep die
meer aandacht vraagt en wat dan ook langdurige trajecten zijn. Tijdens de regelmatige
overleggen met gemeente, bemoeizorg en het outreachend team van Stimenz blijkt dat we
alle buitenslapers over het algemeen goed in beeld hebben. Zo kunnen we een goed beeld
schetsen naar de gemeente wie er op straat zijn en wat er nodig is.

Stijging aantal arbeidsmigranten

Vorig jaar viel al op dat er opvallend veel arbeidsmigranten op ons pad kwamen die dakloos
waren. Omdat dit voorheen maar incidenteel op ons pad kwam hielden we daar geen
registratie van bij, maar dit jaar hebben we dat wel gedaan. We telden in 2021 6 mensen die
terug wilden naar hun land van herkomst. Alle 6 mensen hebben we daarbij kunnen helpen
en hebben de reis terug kunnen maken.
Veelal werden deze mensen dakloos doordat zij hun baan verloren ivm COVID-19. Omdat
werkgevers voorzagen in een woonplek, verloren zij dan op hetzelfde moment hun woning
en daar is deze doelgroep niet op voorbereid.
In de terugkeer is stichting Barka hierin een belangrijke partner geweest om dit te kunnen
bewerkstelligen.
Deze korte trajecten zijn overigens
zeer intensief en kosten al snel zo’n
40 uur per casus, omdat deze
mensen vaak echt helemaal geen
vangnet hebben. Soms verbleven
mensen in de vrieskou buiten
omdat ze met al hun spullen niet in
de nachtopvang konden verblijven
en waren ze genoodzaakt buiten de
nacht door te brengen. Deze
mensen worden dan meerdere
malen per dag bezocht door onze
outreachend werkers.

Gezinnen

Ook dit jaar is het aantal gezinnen dat zich bij DTZ heeft gemeld enorm gestegen. Het betreft
veelal een alleenstaande ouder met 1 of 2 kinderen. Het aantal moeders en vaders is gelijk.
Dus evenveel vaders met 1 of 2 kinderen klopte aan bij DTZ als moeders. Het aantal
geregistreerde gezinnen is gestegen dit jaar van 8 naar 24. Van de 24 zijn er enkelen middels
een urgentieverklaring aan een woning gekomen. De anderen zijn nog altijd op zoek of zijn
uit beeld geraakt omdat we ze niet hebben kunnen helpen.
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Dierenvrienden
Wanneer je dakloos bent en je hebt een huisdier dan ben je redelijk kansloos op de
woningmarkt. Dat is een verdrietige zaak omdat voor deze mensen hun huisdier erg
belangrijk is. Het vertrouwen in de hulpverlening en mensen is weg maar hun enige vriend is
nog hun hond of kat. Men ervaart een trouw maatje aan hun huisdier en dan wordt er van
deze groep mensen gevraagd afstand te doen (waar overigens ook geen kostenloze
voorziening voor is) om zo bijvoorbeeld aanspraak op nachtopvang te kunnen doen.

FFwonen
Er hebben in 2021 13 mensen bij FFwonen gewoond. Enkelen wonen er op dit moment nog.
Door goed contact met verhuurders zijn enkelen doorgestroomd en zijn een aantal via
begeleid wonen een ander traject gestart.
Een aantal mensen hebben grote moeite gehad om positief door te stromen. De werkwijze is
hierin altijd maatwerk en afgestemd op de cliënt.

Woningmarkt stagneert steeds verder
Ook merken we dat de contacten die we hebben met verhuurders wel goed zijn maar het
aantal aangeboden kamers wordt minder. Simpelweg omdat ze vol zitten en de doorstroom
dus stagneert. We moeten meer moeite doen voor een woning en er stromen meer mensen
door naar een kamer dan naar een studio, appartement of woonhuis dan ooit. Er zijn mooie
projecten in Apeldoorn maar het Housing First traject heeft bijvoorbeeld maar 4 woningen
per jaar beschikbaar.
Vorig jaar spraken we met mensen over een inschrijfduur van 6 a 7 jaar dat je redelijk in
aanmerking zou moeten kunnen komen voor een woning in de sociale huursector. Op dit
moment spreken we eerder over 8 a 9 jaar.
Het is dan ook noodzakelijk dat er op korte termijn bulk woningen gebouwd gaan worden.

Winterherberg stopt; Eetkamer 9 opent haar deuren
Eetkamer 9 is voortgekomen uit de winterherberg die jarenlang door DTZ werd verzorgt in
inloophuis de Herberg. Deze inloop was specifiek bedoeld voor de dakloze buitenslaper
maar trok onvoldoende buitenslapers en de tijdsinvestering van de betaalde krachten was
daarom veel te intensief. Daarbij kon er vanuit
deze voorziening ook moeilijk hulpverlening
opgestart worden. De winterherberg trok vooral
veel mensen die behoefte hadden aan een
sociaal praatje. Het is mooi en nodig dat deze
mensen een plek hebben waar zij hun verhaal
kwijt kunnen maar dit is niet de dienstverlening
die DTZ biedt. Er zijn immers genoeg dakloze
mensen en die doelgroep willen wij bereiken. Er
zijn voldoende andere mooie plekken in
Apeldoorn waar deze mensen naartoe kunnen
gaan. Om die reden is besloten om te stoppen
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met de winterherberg. Er is een alternatief gevonden in eigen huis om vanuit de voorziening
ook meteen hulpverlening op gang te kunnen brengen. De plek waar we dit ontbijt noemen
hebben we de naam “Eetkamer 9” gegeven.

In ons kantoor aan de Paslaan heeft DTZ meteen bij intrek de wens gehad om daar in de
toekomst een douche gelegenheid te realiseren voor de daklozen. Dankzij NDI, Stichting
Hogeland, en de Rotary club Apeldoorn kan deze verbouwing gerealiseerd worden. Het
streven is in de loop van 2022 deze douchemogelijkheid te kunnen gaan aanbieden.

Kapsalon

Wat waren de kappers en cliënten blij dat de

kapsalon weer een beetje normaal open kon.

Onder het motto “als je haar maar goed zit en de

voeten lekker lopen” kunnen dak- en thuislozen

iedere eerste woensdag van de maand gebruik

maken op reservering via de begeleiders van de

kapsalon of pedicure. Al 9 jaar op rij verzorgen

professionele kappers de dak en thuislozen in

onze stad al iedere maand dus het kan niet anders

dan dat we in Apeldoorn de knapste daklozen van

het land hebben.
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Personele bezetting & groei
Naast reguliere vrijwilligers heeft DTZ al jaren enkele vrijwilligers die ons kantoor versterken.
Zo is er iemand die wekelijks schoon maakt. Een ondersteunende dienst waardoor er meer
tijd van professionals naar onze cliënten kan gaan maar ook medewerkers die zorgen voor
een stuk administratie en archivering. Daarnaast heeft DTZ ook veel vrijwilligers die 1-1 met
cliënten optrekken als een maatje.
Het ambulante team is dit jaar uitgebreid naar 3 wat ook echt noodzakelijk was en de
komende jaren zal dat verder uitbreiden. Daar waar het totaal aantal cliënten groeit is het
onoverkomelijk dat het aantal complexere hulpvragen ook stijgt. Daarbij opgemerkt dat er
een grotere groep mensen hulp nodig heeft maar we de meest complexe aanmelden bij de
WMO. Het outreachend team is afgelopen jaar versterkt mbv corona-gelden beschikbaar
gesteld door de gemeente Apeldoorn. Een zeer gewenste en noodzakelijke impuls want het
heeft ervoor gezorgt dat we geen cliëntenstop hebben hoeven inzetten. Daarbij wel
opgemerkt dat we ondanks de impuls nog niet de inzet hebben kunnen leveren die nodig
was. Omdat we niet heel veel tijd hadden om actief outreachend mensen te benaderen zijn
er mensen afgehaakt. Het aantal cliënten wat een beroep doet op DTZ blijft stijgen. Ook is
het aantal cliënten wat een vorm van nazorg krijgt zo sterk gestegen dat we het niet kunnen
bolwerken zonder extra financiële middelen. We zijn dan ook erg blij met de toekenning van
een pilot mbt de nazorg. Verderop in dit verslag leest u daar meer over.
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Samenwerking met partners om ons heen

Het grote netwerk wat we hebben is essentieel voor ons werk. Tegelijk hebben we de

afgelopen jaren ook gemerkt dat het voor cliënten erg lastig is om met veel organisaties

tegelijk contact te onderhouden. Het is daarom ook belangrijk dat we de kleinere zaken en

veel voorwerk zelf doen met de cliënt. Het vertrouwen in de hulpverlening is laag en dat is

niet zomaar hersteld. Het vertrouwen winnen voor er een goede hulpvraag ligt kost vaak

veel tijd.

We onderhouden een goede samenwerking met

● Team dak- en thuislozen van de gemeente

● Het outreachend team van Stimenz

● De sociaal wijkteams

● Het bemoeizorgteam

● R&T

● Christelijk Noodfonds Apeldoorn

● Handhaving als het mensen op straat betreft

● Stichting schuldhulpmaatje

● Citypastoraat de Herberg

● De Wending

● Tactus verslavingszorg

● Tactus reclassering

● Iriszorg

● Leger des Heils reclassering

● Reclassering Nederland

● Mee Veluwe

● Het Passion

● Stichting Timon

● Stichting Present

● Schuldhulpmaatje

● GGnet (crisisdienst)

● Huisartsen

● Ons Werk
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Continuïteit op cliëntniveau in begeleiding
De outreachend hulpverleners van DTZ hebben als taak mensen die op straat leven maar

ook mensen die in de auto slapen of bank-hoppen een luisterend oor te bieden. Hen tijd en

aandacht te geven en vertrouwen te winnen om hen vervolgens richting reguliere zorg of

ondersteuning te begeleiden. In veel gevallen lukt het om een dak- en thuisloze direct

richting een zelfstandige woning te begeleiden.

Er is weer woonruimte, maar de aanleiding waardoor iemand dakloos werd is niet

aangepakt alsook begeleiding bij het opnieuw weer meedoen in de maatschappij en het

verwerken van wat iemand heeft meegemaakt moet nog gaan plaatsvinden.

Vanaf het moment dat de cliënt een sleutel heeft en er ondersteuning nodig is moet er op

dit moment een beroep gedaan worden op de reguliere WMO.

De cliënt zelf heeft vaak niet door dat hij meer ondersteuning nodig heeft. Alsook dat hij niet

door heeft dat hij van ons begeleiding ontvangt, omdat onze begeleiding heel laagdrempelig

geboden wordt. Het wordt anders ervaren. Omdat de cliënt dit zelf niet ziet en de WMO

consulent er ook veelal niet doorheen prikt wordt er vaak geen WMO indicatie afgegeven.

Wanneer DTZ de begeleiding zou intrekken op het moment dat er een sleutel is dan gaan de

problemen waarom iemand dakloos werd gewoon door. Dit, terwijl juist de eerste weken

van het zelfstandig wonen essentieel zijn voor het verdere verloop. Het opnieuw dakloos

raken of het opbouwen van schulden ligt op dat moment op de loer. Ten tijde van de

dakloosheid wordt er wel gesproken over problemen maar deze zijn ten tijde van de

dakloosheid niet af te leren en op te lossen. Pas als er weer een stabiele basis van onderdak

is kan er gewerkt worden aan herstel.

DTZ wordt gefinancierd door 2 stromen. Subsidie voor het outreachend werk en een

vergoeding voor de uren ambulante begeleiding. Er is dus een gat. Veel cliënten ontvangen

nadat ze de sleutel hebben nog wel begeleiding en hebben dit ook echt nog even nodig.

Voor dit gat is er in 2021 een subsidie aangevraagd op met een lumpsum budget begeleiding

te bieden daar waar nodig en deze heeft de gemeente toegekend in de vorm van een pilot.

Vanaf 1 januari gaan we dit monitoren omdat de maanden november en december niet

representatief zijn voor deze resultaten gezien de personele bezetting ivm ziekte niet

volledig is geweest.

Echter als we kijken naar geheel 2021 waarin dus niet alles volledig is geregistreerd dan
komen we toch op het volgende: In 2021 hebben we 43 cliënten nazorg geboden. (hierin

hebben we niet de preventie meegeteld. Als al deze cliënten een half jaar begeleiding

zouden ontvangen vanuit de geïndiceerde WMO zorg dan zouden deze cliënten bij elkaar

goed zijn voor 89 uur zorg. Wanneer we deze begeleiding vanuit een WMO indicatie zouden

hebben geboden dan zou dit goed zijn voor zo’n €150.000 uitgaande van een indicatie basis

van 6 maanden.
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Van outreach naar nazorg en zo nodig naar ambulante begeleiding

In oktober 2020 is Joop (fictieve naam) via een verwijzer aangemeld. Hij woonde in een

caravan in Beekbergen. De politie is erbij betrokken, omdat er veel overlast is van de vele

huisdieren in de caravan. Joop is een aardige man die altijd klaarstaat voor anderen, maar

hierbij zijn eigen belang vergeet waardoor mensen misbruik van hem hebben gemaakt. Joop

maakt kennis met een medewerker van het outreachend team. Tijdens de ontmoetingen

leren we elkaar kennen. Medewerkers kunnen na meerdere ontmoetingen met Joop een

inschatting maken of Joop een geschikte kandidaat is voor het woonproject FFwonen. Er

volgt een intake met Joop en Joop blijkt een geschikte kandidaat en kan in november in zijn

kamer. Tijdens zijn verblijf bij FFwonen wordt er met Joop gezocht naar nieuwe woonruimte.

Daarnaast wordt er onder andere gekeken of er hulp nodig is m.b.t. financiën, dagbesteding,

geestelijke gezondheid, lichamelijke gezondheid, sociaal netwerk, enz. Omdat blijkt dat Joop

nog wel wat meer ondersteuning nodig heeft dan kortdurende nazorg en er een groter

beroep wordt gedaan op laagdrempelige nazorg om even op te starten wordt er een WMO

indicatie aangevraagd, zodat hij wat intensiever begeleid

kan worden.

Op het moment dat er een woning is gevonden heeft

Joop hulp nodig met alle regelzaken rondom een

verhuizing. In de periode daarop is zijn huis op orde en

gaan we aan de slag met invulling van vrije tijd en het

sociale aspect. Er is weinig vertrouwen vanuit Joop in

andere mensen door wat in het verleden is gebeurd. Als

ook deze zaken op de rit zijn gaan we opnieuw

beoordelen of de hulp nog nodig is of dat Joop weer

voldoende zelfstandig is om zonder begeleiding verder te

kunnen.

Zo even een voorbeeld van iemand die we in 2021 vanuit het outreachend team via ffwonen

hebben geholpen aan weer een zelfstandige woning waarin we gebruik hebben gemaakt van

alle expertises in de dienstverlening. Ambulant is nooit het doel. Het doel is mensen op weg

helpen en weer zelfstandig kunnen wonen. Van de 43 (geregistreerde) mensen die we

nazorg hebben geboden hebben we uiteindelijk maar zo’n 24 mensen in de ambulante

begeleiding opgenomen en het overige aantal staat op eigen benen. Op dit moment

begeleiden we in 2021 met 3 collega’s 24 mensen. Dit aantal varieert gedurende het jaar. De

cliënten en hun hulpvragen zijn erg divers. Per traject wordt gekeken wat iemand nodig

heeft en op welke manier er begeleiding geboden kan worden.
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Klanttevredenheidsonderzoek 2021

Omdat we weer meer contact met cliënten konden hebben was het dit jaar weer mogelijk

om in gesprek te gaan en een klant tevredenheidsonderzoek te doen.

Veel vragen uit dit onderzoek komen overeen met de vragen uit het vorige onderzoek. Hier

en daar hebben we een kleine aanpassing gedaan. Vorig onderzoek heeft ons veel

informatie verschaft over zaken die we goed doen, maar ook over zaken waarin verbetering

mogelijk is. Ook dit jaar willen we door middel van kwalitatief onderzoek kijken naar wat

goed gaat en wat beter kan. De antwoorden die u ziet zijn zoveel mogelijk de woorden die

cliënten zelf gebruikt hebben. Antwoorden van de cliënt zijn vaak geclusterd, zodat u als

lezer gelijk een goed overzicht heeft van welke antwoorden vaker worden gegeven.

De resultaten

Tien mensen hebben onze vraag om mee te werken aan het cliëntenonderzoek

geaccepteerd. Deze tien mensen vallen onder onze outreachende tak. Negen van de tien

interviews zijn live afgenomen en één is telefonisch afgenomen. Doordat je de interviews

live afneemt, heb je de kans om door te vragen. Daardoor krijg je meer informatie die de

kwaliteit van het onderzoek ten goede komt.

Hoe ben je bij DTZ terecht gekomen?

·        3x Contact met iemand van DTZ op straat.

·        2x Contact via de maaltijd van DTZ (zondag en woensdagavond).

·        2x Contact met kennissen die DTZ hebben aangeraden.

·        1x Doorverwezen door Omnizorg.

·        1x Doorverwezen door De Herberg.

·        1x Doorverwezen door het Jongeren informatiepunt (JIP).

Toelichting: DTZ is een steeds meer vanzelfsprekende naam op de sociale kaart in Apeldoorn.

We hebben vaak te maken met doorverwijzingen. De maaltijden en het outreachende werk

van DTZ zorgen eveneens voor veel instroom.

Waarom heb je voor DTZ als hulpverlenende organisatie gekozen?

·        3x DTZ is de enige organisatie die de hulp biedt die ik nodig heb.

·        3x Ik kende al iemand van DTZ.

·        3x Een instantie heeft DTZ aangeraden of heeft me doorverwezen.

·        1x Vanwege de hartelijkheid tijdens de maaltijden.

Toelichting: Het was opvallend dat veel mensen DTZ al kenden voordat ze daadwerkelijk om

hulp vroegen. Daarnaast biedt DTZ hulp die bij andere hulporganisaties in Apeldoorn niet te

vinden is (op het gebied van dakloosheid). Goede hulpverlening begint bij DTZ altijd vanuit

een goede relatie vanuit daar kunnen we kijken naar de hulpvragen.
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Hoe heb je het kennismakingsgesprek ervaren?
·        5x Heel goed, gelijk het idee dat mensen echt willen helpen.

·        4x Het kennismakingsgesprek is te lang geleden, daarom heb ik daar geen

actieve herinnering meer aan.

·        1x Nog niet van toepassing.

Toelichting: We vinden het belangrijk dat mensen zich op hun gemak weten tijdens het

kennismakingsgesprek. We merken dat als mensen aan de bel trekken, het vaak al erg uit de

hand is gelopen. Soms hebben ze andere instanties al geprobeerd en zijn daar niet (goed)

geholpen. Cliënten gaven ons terug dat ze bij ons echt het gevoel hadden dat we ze verder

willen helpen. Ze voelden zich op hun gemak tijdens het kennismakingsgesprek.

Hoe heb je de privacy bij DTZ ervaren?

·        9x Geen probleem dat andere mensen meeluisteren tijdens gesprekken. Als

ik dingen persoonlijk wil bespreken is er ruimte voor een één op één gesprek.

·        1x Ik ben vandaag voor het eerst bij DTZ, daarom kan ik dat nog niet goed

beoordelen.

Toelichting: Dit jaar zijn we verhuisd van Paslaan 11 naar Paslaan 9. In ons oude kantoor was

er erg weinig privacy. Dit hebben we ook teruggekregen van sommige cliënten. Nu we een

groter kantoor hebben, is er meer mogelijkheid om één op één gesprekken te voeren. Dit

wordt erg gewaardeerd. Toch is het zo dat collega’s soms mee kunnen luisteren met het

gesprek van een ander. Zoals u kunt zien had niemand daar problemen mee. Hoewel

cliënten aangeven dit geen probleem te vinden, is het aan ons de taak om cliënten tijdens

gesprekken te vragen welke vorm voor hen prettig is. Het zou kunnen zijn dat cliënten dit

niet durven aan te geven.

Wat was je situatie toen je bij DTZ om hulp vroeg?

·        3x Dakloos met uitkering.

·        1x Gescheiden, zonder uitkering en dakloos.

·        1x Dakloos zonder uitkering.

·        1x Net een huis gekregen.

·        1x Net een huis en drugsprobleem.

·        1x In Omnizorg op zoek naar een woning.

·        1x Dakloos en drugsprobleem.

·        1x Overleden moeder en dochter, daardoor suïcidaal en dakloos.

Toelichting:

Zoals te zien is, is dakloosheid een belangrijke reden voor instroom bij DTZ. Dakloosheid

heeft vaak onderliggende problematiek zoals: financiële problemen, drugs, life events of het

niet kunnen voldoen aan maatschappelijke eisen. We realiseren ons dat cliënten vaak te laat
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aan de bel trekken, waardoor grote problemen ontstaan. Door tijdens maaltijden in het

outreachende werk in gesprek te gaan proberen we mensen zo snel mogelijk in de

hulpverlening te krijgen. Vaak is het zo: ‘Des te eerder je erbij bent, des te minder (grote)

hulpvragen.’

Welke hulpvraag had je toen je bij DTZ om hulp vroeg?
·        1x Luisterend oor en hulp bij huisvesting.

·        1x Eigen woning, werk, eten kleren

·        1x Eigen woning.

·        1x Detox en dagbesteding.

·        1x Huisvesting, beschermd wonen.

·        1x Woning, weg van Omnizorg, eigen plek.

·        1x Nazorg, veel zaken opstarten.

·        1x Leefgeld wekelijks via DTZ.

·        1x Bakje koffie en maaltijden.

·        1x Uitkering en postadres.

Toelichting:

Veel mensen hadden problemen met huisvesting en wilden daardoor hulp van DTZ.

Daarnaast helpen we geregeld mensen die al een huis hebben. Dit doen we in het kader van

nazorg. We proberen in te schatten wanneer iemand op eigen benen kan staan of dat er nog

meer begeleiding nodig is. We merken dat we ons cliënten bestand harder groeit dan ons

personeelsbestand. We zouden extra personeel kunnen gebruiken (zowel bij ambulant als

outreach) om de vele hulpvragen te kunnen beantwoorden. We merken dat we soms niet de

hulpverlening kunnen geven die we graag zouden willen bieden.

Hoe vind je de communicatie lopen tussen jou en DTZ?

·        2x Goed, mensen zijn eerlijk en transparant.

·        1x Goed, mensen zijn goed bereikbaar en zijn bereid om uitleg te geven als

je iets niet snapt.

·        1x Meestal goed, soms is er miscommunicatie maar dat kan gebeuren.

·        1x Meestal goed, door taalbarrière begrijpen we elkaar soms niet goed.

·        1x Goed, afspraken worden nagekomen. Er wordt naar me geluisterd.

·        1x Goed, soms begrijp ik hen niet, maar dan zeg ik het wel.

·        1x Er wordt snel en correct gereageerd.

·        1x Altijd goed bereikbaar.

·        1x Er wordt begripvol naar me geluisterd.
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Toelichting:

De geïnterviewde cliënten zijn tevreden over hoe we met hen communiceren. Zoals al

eerder aangegeven kunnen we door personeelstekort soms niet zo snel reageren, als we

zouden willen. In de interviews is er vooral begrip voor de situatie. Sommige cliënten die

geïnterviewd zijn hebben een buitenlandse achtergrond, wat de communicatie bemoeilijkt.

Daarnaast wordt communicatie soms bemoeilijkt door drugsgebruik. Drugsgebruik en

communicatieproblemen komt niet terug in het onderzoek, maar we zien dit in de praktijk

geregeld terugkomen. Als DTZ zijnde is het mede daarom erg belangrijk om goed te

rapporteren. Daardoor kun je altijd teruglezen wat er is besproken of gedaan. Door de

hoeveelheid hulpvragen lukt dat niet altijd volledig. Een aandachtspunt voor de

outreachende tak is dus het zorgvuldig rapporteren van wat we doen.

Wat zou DTZ beter kunnen doen?

·        4x Praktische zaken zoals: Een douche voor cliënten, nachtopvang zelf

regelen, kleren wassen.

·        4x Niet van toepassing.

·        1x Ik werd niet toegelaten bij FFwonen, vanwege mijn criminele verleden,

dat vond ik discriminerend.

·        1x Eten uitdelen niet meer op het marktplein. Ik schaam me om onder het

oog van veel mensen een bakje eten te halen.

Toelichting:

Een douche en het wassen van kleren zijn punten waar we mee bezig zijn. Deze zaken staan

voor 2022 op de agenda. Een eigen nachtopvang staat niet op onze agenda. We begrijpen

dat iemand zich gediscrimineerd kan voelen doordat hij niet toegelaten wordt bij FFwonen

vanwege zijn criminele verleden. Aan de andere kant willen we andere bewoners van

FFwonen een veilige plek kunnen bieden. We begrijpen dat eten ontvangen op het

marktplein kan zorgen voor schaamte naar anderen. Op dit moment delen we eten uit voor

de Menorahkerk (een meer anonieme plek). Vanwege de werkzaamheden op het marktplein

is het voorlopig niet mogelijk om eten uit te delen op het marktplein. Mocht dit wel weer

mogelijk zijn, zullen we dit punt met elkaar bespreken.

Wat is je algemene beoordeling over DTZ?

Van de 9 stemmen is een 8,8 het gemiddelde. Eén iemand vond een cijfer geven niet

passend.
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