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E: secretariaatfo@opvang.nl
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r uim
66.
000
me n
s en
Bij de Federatie Opvang zijn 66 organisaties aangesloten met in
totaal over de 1000 voorzieningen. De leden van de Federatie Opvang
bieden opvang en ondersteuning aan mensen die het om diverse
redenen niet zelfstandig redden in de maatschappij. In 2011 waren
dit ruim 66.000 mensen, waaronder een groot aantal kinderen en
jongeren.
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interview met Jan Laurier
voorzitter Federatie Opvang

‘De cijfers van 2011 laten zien dat iets
minder mensen een beroep hebben
gedaan op de opvang. Dat zou een
verheugende mededeling moeten zijn.
Hoe minder mensen van onze diensten
gebruik maken, hoe beter het is. Helaas
is de werkelijkheid anders. Ook in 2011
ging het om een zeer grote groep mensen
die hulp van de maatschappelijke opvang
of vrouwenopvang nodig hadden. Ik
vergelijk het wel eens met het aantal
inwoners van een middelgrote stad in
Nederland, bijvoorbeeld Gouda. Allemaal
mensen die hun eigen reden hebben
om hulp te vragen. Zij zijn gevlucht voor
huiselijk geweld, worstelen met een verslaving, hebben geen dak boven hun hoofd of
willen na een detentie een nieuwe start in de samenleving maken. Maar het zijn ook
mensen die bescherming zoeken tegen eergerelateerd geweld of meisjes die op de
vlucht zijn voor loverboys. En dan zijn er ook nog de moeders die al heel jong en zonder
ondersteuning een kind opvoeden en daar hulp bij nodig hebben. Kortom, de redenen
om in een van onze instellingen hulp te zoeken zijn zeer divers.’
Complexe problemen
Nader onderzoek laat zien dat mensen langer dan voorheen in de opvang verblijven en
meer tijd nodig hebben om weer een veilige plek in de samenleving te vinden. Dat heeft
alles te maken met de complexiteit aan problemen die ze hebben.
Ze zijn niet alleen dakloos, maar hebben ook een drugsprobleem.
Of ze zijn een gezin met torenhoge schulden waar ook nog een
van de gezinsleden ernstige psychische problemen heeft. Een
ander probleem is dat er domweg vaak onvoldoende geschikte
woonruimte beschikbaar is, waardoor ze langer dan nodig op een
opvangadres blijven.’

Een op de vijf
van onze
cliënten is
jonger dan 23
jaar
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kinderen en Jongeren
‘Een apart aandachtspunt blijft het aantal kinderen en jongeren
dat we opvangen. In 2011 was een op de vijf van onze
cliënten jonger dan 23 jaar. Steeds vaker komen kinderen
met hun moeders mee naar de vrouwenopvang. En in steeds
meerdere mate komen er ook kinderen en jongeren terecht in
de maatschappelijke opvang. De jongeren komen zelfstandig,
de kinderen komen mee met hun vader of moeder. Uit een
QuickScan die we in 2012 hielden, blijkt dat steeds vaker hele
gezinnen aankloppen bij de maatschappelijke opvang. Ik vind het
zorgwekkend dat zoveel kinderen en jongeren bij een van onze
instellingen terecht komen. Met name voor jonge kinderen is dit
een traumatische ervaring. Ze moeten vaak de school verlaten
en tijdelijk afscheid van hun vriendjes en vriendinnetjes nemen. Deze kinderen hebben
een deuk in hun zelfvertrouwen opgelopen. Ik ben blij dat we vanuit de vrouwenopvang
een speciale methode hebben ontwikkeld om deze kinderen weer in hun eigen kracht
te zetten. Niet voor niets heet de methodiek Veerkracht. Ik ben zeer verheugd dat we
deze methodiek de komende jaren, met steun van het ministerie van VWS, ook voor
kinderen die in de maatschappelijke opvang terecht komen, kunnen ontwikkelen.’

We zullen
de belangen
van deze zeer
kwetsbare
groep
mensen tot
het uiterste
bewaken

Preventie
‘We willen volwassenen, jongeren en kinderen zo kort mogelijk in de opvang hebben.
Liever zoeken we een geschikte woonruimte en helpen we ze van daaruit verder.
Nog beter is het om preventief te werk te gaan. Dat gaat steeds beter dankzij de
samenwerking met allerlei zorg- en hulpverlenersinstanties. Deze werkwijze voorkomt
veel ellende. Door vooraf adequaat te reageren kunnen we vermijden dat iemand zijn
huis uit moet of naar een instelling moet worden overgeplaatst.’
Meedoen
‘Mensen die in de opvang zitten zullen weer een plekje in de samenleving moeten
veroveren. Dat is niet eenvoudig. Ze hebben vaak geen netwerk om zich heen en geen
familie, vrienden of buren die hen bij kunnen staan. Gelukkig zijn we meer dan een
bed, bad en broodvoorziening. Om onze mensen voor te bereiden op hun nieuwe leven
organiseren we regelmatig sportactiviteiten waar cliënten elkaar kunnen ontmoeten.
Maar ook om samen te leren werken en om te leren dat je ook plezier met elkaar mag
beleven.’
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Kansen en risico’s
‘Het worden spannende tijden. De decentralisatie van overheidsverplichtingen is een
feit. Veel landelijke taken worden overgenomen door de provincie en de gemeente.
Zo’n proces gaat altijd gepaard met veel ontwikkelingen. Van cruciaal belang is dat de
regering heeft toegezegd dat landelijke toegankelijkheid gewaarborgd blijft. Maar wat
als mensen niet terug kunnen naar hun woonplaats en niet welkom zijn in een andere
gemeente? Wat gebeurt er als iemand, vanwege zijn netwerk en sociale contacten,
juist wel in zijn woonplaats een woning nodig heeft en deze niet beschikbaar is? En
hoe gaat de samenwerking tussen de provincies als het gaat om een indicatie van de
jeugdzorg voor een jongere? Allemaal vragen waarbij we als Federatie Opvang nauw
de belangen van een zeer kwetsbare groep mensen tot het uiterste zullen bewaken.’

Ik vind het zorgwekkend
dat zoveel kinderen
en jongeren bij een
van onze instellingen
terecht komen
7
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de belangrijkste uitkomsten

1 66.080 cliënten

In 2011 hebben 66.080 mensen een beroep
gedaan op de opvang. In 2009 en 2010
waren dit respectievelijk 63.183 en 68.401
mensen. Instellingen geven aan dat stagnatie
in de door- en uitstroom de oorzaak is van
een lagere instroom van cliënten dan in
voorgaande jaren.

van de cliënten is
2 21%
jonger dan 23 jaar
In 2011 bevonden zich in totaal 14.141 jongeren
tot 23 jaar in de maatschappelijke opvang en
vrouwenopvang. Van dit aantal waren 7.133
kinderen jonger dan 18 jaar. Van deze kinderen
kwamen er 5.745 mee met een ouder of beide
ouders.

vraag en intensievere zorg leiden tot minder
3 Grotere
in- en uitstroom
In de opvang komen cliënten met zeer complexe problemen. De zorg voor hen neemt toe en wordt intensiever
en langduriger. Hierdoor vermindert de uitstroom en ontstaan er problemen met de instroom. En dat terwijl de
hulpvraag toeneemt, onder meer van gezinnen. Problemen met de opvang worden daarnaast groter door het
Federatie
Opvang ofishuisvesting
de brancheorganisatie
voor
instelontbreken van vervolgopvang
als gevolg van een tekort aan geschikte
woningen.

De
lingen voor maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en
beschermd & begeleid wonen. Onze lidinstellingen gaan uit
Ruim
de helft
vancliënten
het
BijnaMet
tweederde
van wat
mensen
- onze
- kunnen.
als doel van
dat het
voorzieningengebruik
voorzieningengebruik
mensen mee kunnen (blijven) doen in de samenleving. Onze
van de maatschappelijke
de die
vrouwenopvang
lidinstellingen
zijn ambitieus. Voor de van
mensen
een beroep
opvang
betreft
wonen
betreft
woonaanbod
met
op hen doen én voor de Nederlandse samenleving.
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met begeleiding

begeleiding

Cliënten van de maatschappelijke opvang maken
vooral gebruik van de combinatie wonen met
begeleiding. Ook al is het dienstenaanbod van de
maatschappelijke opvang zeer breed, het grootste
deel van de cliënten is gebaat bij begeleiding
binnen de opvanginstelling. Een kwart van
het dienstengebruik betreft sociale activering,
preventie en dagopvang. Rond de 60% heeft
betrekking op hulp rondom wonen en langer
verblijf, zoals 24-uurs meerzorg, woonbegeleiding
en begeleid wonen. De overige 15% betreft
gebruik van de crisis- en nachtopvang.

Een ruime meerderheid van de cliënten van
de vrouwenopvang maakt gebruik van een
vorm van woonaanbod. Tweederde van het
voorzieningengebruik betreft wonen met
begeleiding. Vrouwen wonen niet per se in de
opvanginstelling, maar gebruiken wel de opvang
in combinatie met verschillende vormen van
dienstverlening. Om vrouwen zo snel mogelijk
een onderkomen (of plek) te kunnen bieden, is
landelijke toegankelijkheid van essentieel belang.
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Opvang 2011: totaal aantal cliënten
MO is de maatschappelijke opvang,
VO is de vrouwenopvang.
2009
2010
MO
49.910
55.230
VO
13.273
13.171
Totaal
63.183
68.401

2011
54.055
12.025
66.080

MO / vo verdeling 2011
In 2011 hebben 66.080 mensen, inclusief kinderen, een beroep gedaan
op hulp van de leden van de Federatie Opvang. De aantallen fluctueren
in de afgelopen drie jaren tussen de 63.000 en 68.000 cliënten.
vo
18%

66.080
mensen
deden in 2011
een beroep
op hulp van
de leden van
de Federatie
Opvang

mo
82%

De verdeling over leeftijdgroepen is als volgt:
	MO 2009	VO 2009	MO 2010	VO 2010	MO 2011	VO 2011
0-11
1.798
3.349
2.200
3.428
2.097
3.009
12-22
6.568
2.933
6.775
2.959
6.346
2.689
23-40
19.968
5.155
21.485
5.145
20.635
4.657
41-65+
21.576
1.836
24.770
1.639
24.977
1.670
Hierboven staan de gegevens uit de vorige tabel in een andere samenhang
gepresenteerd. De totalen van MO en VO in de afgelopen drie jaar worden
hier uitgesplitst in leeftijdsgroepen.
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Aantal cliënten per leeftijdscategorie
maatschappelijke Opvang en vrouwenopvang 2009-2011
15.000
mo 2009
mo 2010

10.000

mo 2011
VO 2009

5.000

VO 2010
VO 2011

0
0-4

5-11

12-17

18-22

23-30

31-40

41-50

51-64

65+

jaar

Totaal aantal cliënten
maatschappelijke opvang
In 2011 telde de maatschappelijke opvang (MO) 54.055 unieke cliënten.
Een belangrijk deel van deze cliënten heeft in 2011 meerdere keren
een beroep gedaan op diensten van lidinstellingen die MO bieden. Het
aantal afgenomen diensten door deze 54.055 cliënten was iets meer
dan 78.600.
71,3% van de cliënten van 18 jaar en ouder is man. Binnen deze groep
zien we het percentage ouderen (vanaf 51 jaar) licht toenemen: van 22,6%
in 2009 naar 25% in 2011. Ook bij de vrouwen neemt het percentage
oudere cliënten toe: van 15,7% in 2009 naar 20,9% in 2011.

71,3%

van de
cliënten van 18
jaar en ouder is

man

aantal mannen en vrouwen in de maatschappelijke
opvang in 2009, 2010 en 2011
15.000
man 2009
man 2010

10.000

man 2011
vrouw 2009

5.000

vrouw 2010
vrouw 2011

0
0-4

5-11

12-17

18-22
12

23-30

31-40

41-50

51-64

65+

jaar

Housing First wil
een einde maken aan
dakloosheid en biedt
mensen met meervoudige
problematiek direct een
eigen woonruimte aan
housing first. gewoon wonen
Gewoon wonen moet voor iedereen mogelijk zijn. Dat is het
uitgangspunt van de Federatie Opvang. Ook dak- en thuislozen
willen het liefst in een eigen huis wonen. Housing First maakt
‘gewoon wonen’ voor hen direct mogelijk.
Housing First stapt af van de gedachte dat mensen eerst in de
nachtopvang komen, daarna doorstromen naar een 24-uurs
voorziening, vervolgens naar begeleid wonen en ten slotte naar
zelfstandige huisvesting. Housing First wil een einde maken aan
dakloosheid en biedt mensen met meervoudige problematiek direct
een eigen woonruimte aan. Op voorwaarde van inkomensbeheer
en woonbegeleiding. De mensen betalen zelf de huur en verzorgen
hun huishouding. Discus, een voorziening voor ambulante woon
begeleiding in Amsterdam biedt deze woonvorm.
Discus is een gezamenlijk initiatief van Jellinek Mentrum, woning
corporatie de Alliantie Amsterdam en HVO-Querido. Discus heeft
een Housing First-aanbod voor cliënten. Dit aanbod is gebaseerd op
de werkwijze van het project Pathways to Housing uit New York en is
enkele jaren geleden gestart bij HVO-Querido.
Het team van Discus biedt 24 uur per dag, 7 dagen per week
woonbegeleiding aan de cliënten van Housing First. De resultaten
zijn goed: 77% van de deelnemers aan het project heeft na vijf jaar
nog steeds stabiele huisvesting. De bewoners zijn zeer tevreden.
Een belangrijk voordeel van Housing First is dat de zorg overwegend
goedkoper is dan intramurale AWBZ-zorg.
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Kinderen en jongeren in de
maatschappelijke opvang
		

2009		

2010		

2011

leeftijdscategorie
		

meegekomen hoofd
kinderen
aanmelders

meegekomen hoofd
kinderen
aanmelders

meegekomen hoofd
kinderen
aanmelders

0-4		
5-11		
12-17		
subtotaal		

808		
999		
368
634
2.175
634

956		
1.244		
391
993
2.591
993

977
1.120
326
2.423

TOTAAL < 18 j
18 t/m 22
Iedereen < 23

2.809
5.256
8.066

3.584
5.391
8.985

Een jongere telt als zelfstandige cliënt wanneer hij/zij als hoofdaanmelder
gebruik maakt van de diensten van een opvanginstelling, of dat nu
nachtopvang of begeleid wonen is. Dit geldt voor alle hoofdaanmelders
tussen de 12 en 18 jaar en voor iedereen tussen de 18 en 23 jaar.

6.020

dat is het
aantal dakloze
jongeren onder
de 23 jaar in
de mo

2011
• Het aantal hoofdaanmelders (dakloze jongeren) onder de 18 jaar in
de MO is 886.
• Het aantal hoofdaanmelders (dakloze jongeren) tussen de 18 en 23
jaar in de MO is 5.134.
• Het totaal aantal hoofdaanmelders (dakloze jongeren) onder de 23
jaar in de MO is 6.020.
• Het totaal aantal cliënten onder de 23 jaar bedraagt 8.443, dat is
15,6% van het aantal cliënten in de MO.
• Het aantal hoofdaanmelders onder de 23 jaar is 71% van het totaal
aantal cliënten onder de 23 jaar in de MO.

14

886
886
3.309
5.134
8.443

Mensen in de opvang
weer mee laten doen
erbij horen en niet meer
langs de zijlijn staan
MeeDoen!: succesvolle samenwerking in sport
De Federatie Opvang startte in 2010 het programma MeeDoen!
Dit programma heeft als doel mensen in de opvang weer mee te
laten doen, mee te laten tellen in de samenleving. Het programma
MeeDoen! kent drie pijlers: Sport en Bewegen, Zingeving en Cultuur
en Activering en Werk.
Sinds 5 jaar is er een samenwerkingsrelatie tussen Humanitas
Onder Dak Twente, Tex Town Tigers (honk- en softbalclub) in
Enschede en het Stedelijk Lyceum, eveneens in Enschede. Door
cliënten te laten sporten en bewegen gaan zij zich beter voelen. Ook
op sociaal gebied is het programma van groot belang. Mensen uit
de opvanginstelling ontmoeten andere mensen binnen en buiten de
instelling. Meedoen betekent voor mensen in de opvang: erbij horen
en niet meer langs de zijlijn staan.
De kracht van deze samenwerking ligt vooral in de inzet van de
verschillende expertises en het uitruilen van zaken, veelal met
gesloten beurzen. Zo levert het Stedelijk Lyceum trainers en wordt
accommodatie gratis aangeboden in ruil voor vrijwilligerswerk
door cliënten. In 2012 verrichtten cliënten van Humanitas Onder
Dak Twente vrijwilligerswerk tijdens de in Nederland gehouden
Europese- en Wereldkampioenschappen Softbal in Enschede. Dit
was een fantastische ervaring voor de cliënten. Enerzijds omdat hun
bijdragen aan zo’n groot evenement enorm gewaardeerd werden.
Anderzijds omdat ze de kans kregen mensen uit de hele wereld te
ontmoeten.
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Kinderen en jongeren in de
maatschappelijke opvang
Binnen de vrouwenopvang (VO) is het aantal cliënten dat hulp heeft
ontvangen bij de leden van de Federatie Opvang in 2011 berekend op
12.025. Een groot deel van de cliënten van de VO deed in 2011 een
beroep op meerdere diensten van lidinstellingen: het aantal afgenomen
diensten door deze groep is in 2011 ruim 28.500.

Minder vrouwen
kunnen
instromen
doordat
plekken lang
bezet blijven

De VO geeft aan dat er druk ligt op de capaciteit. De cijfers lijken erop
te duiden dat de VO minder cliënten helpt bij gelijkblijvende capaciteit.
Instellingen geven hiervoor als verklaring dat er stagnatie is in de
doorstroom: doordat plekken lang bezet blijven kunnen minder vrouwen
instromen.
De mannelijke cliënten in de VO zijn merendeels meegekomen zoons
onder de 18 jaar. Mannen van boven de 18 jaar in de VO zijn ontvangers
van hulp in situaties waar sprake was van huiselijk of eergerelateerd
geweld. In 2011 betrof het 509 mannen, in 2009 395 mannen.

Totaal aantal cliënten
vrouwenopvang
totaal aantal cliënten vrouwenopvang in 2009, 2010
en 2011
3.000
man 2009

2.500

man 2010

2.000

man 2011

1.500

vrouw 2009

1.000
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vrouw 2011
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Kinderen en jongeren in de vrouwenopvang
		

2009		

2010		

2011

leeftijdscategorie
		

meegekomen hoofd
kinderen
aanmelders

meegekomen hoofd
kinderen
aanmelders

meegekomen hoofd
kinderen
aanmelders

0-4		
5-11		
12-17		
subtotaal		

1.951		
1.392		
112
884
3.455
884

2.016		
1.412		
327
602
3.755
602

1.737
1.272
313
3.322

TOTAAL < 18 j
18 t/m 22
Iedereen < 23

4.339
1.935
6.274

4.357
2.030
6.387

Een jongere telt als zelfstandige cliënt wanneer hij/zij als hoofdaanmelder
gebruik maakt van de diensten van een opvanginstelling, of dat nu
crisisopvang of begeleid wonen is. Dit geldt voor alle hoofdaanmelders
tussen de 12 en 18 jaar en voor iedereen tussen de 18 en 23 jaar.

2.377

dat
is het aantal
hoofdaanmelders
onder de 23
jaar in de vo

2011
• Het aantal hoofdaanmelders onder de 18 jaar in de VO is 502.
• Het aantal hoofdaanmelders tussen de 18 en 23 jaar in de VO
is 1.875.
• Het totaal aantal hoofdaanmelders onder de 23 jaar in de VO is 2.377.
• Het totaal aantal cliënten onder de 23 jaar bedraagt 5.699, dat is
47,4% van het aantal cliënten in de VO.
• Het aantal hoofdaanmelders onder de 23 jaar is 41,7% van het totaal
aantal cliënten onder de 23 jaar in de VO.
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502
502
3.824
1.875
5.699

Kinderen weer in
hun eigen kracht
zetten, met een eigen
begeleidingsplan
Veerkracht: speciale aandacht voor kinderen in de
opvang
Jaarlijks raken ruim 8.000 kinderen hun thuis kwijt, waarna ze een tijd
in de vrouwenopvang of in de maatschappelijke opvang verblijven. In
de opvang zetten professionals zich in voor een goed verblijf voor
deze kinderen. Een verblijf dat zo ‘normaal’ mogelijk is en positief
bijdraagt aan hun ontwikkeling. Behandeling en begeleiding op maat
zijn nodig om die ontwikkeling te stimuleren en om intergenerationele
problemen te voorkomen.
Op basis van de aanbevelingen uit het onderzoek ‘Meer dan
bed, bad, broodje pindakaas’ (2010)* en in het kader van het
Verbeterplan Vrouwenopvang heeft de Federatie Opvang voor
kinderen de methodiek Veerkracht ontwikkeld. Veerkracht is
een begeleidingsmethodiek voor de kinderen die slachtoffer
zijn van huiselijk geweld en met hun moeder meekomen naar de
vrouwenopvang. Veerkracht is erop gericht om de veiligheid, het
welzijn en de ontwikkeling van deze kinderen te bevorderen en geeft
hiervoor handvatten en werkprincipes.
De aanpak van Veerkracht is uniek. In de methode staat het kind
centraal. Het kind wordt gezien als cliënt en niet meer als ‘met de
moeder meegekomen’. Kinderen krijgen dankzij Veerkracht een eigen
begeleidingsplan, een eigen veiligheidsplan en aparte aandacht bij
de intake. De kinderen worden gescreend om te kijken hoe het met
ze gaat en wat ze nodig hebben. Als de veiligheid het toelaat wordt
ook de vader betrokken bij de begeleiding en de hulpverlening. Een
cliëntenbrochure voor de kinderen, geschreven in hun eigen taal,
maakt onderdeel van Veerkracht uit.
De methode Veerkracht wordt in 2013 verder ontwikkeld voor
kinderen in de maatschappelijke opvang.

18

*Auteurs van Meer dan bed,
bad, broodje pindakaas’=
S. Brilleslijper-Kater,
M. Beijersbergen,
J. Asmoredjo, C. Jansen &
J. Wolf. Onderzoekscentrum
maatschappelijke zorg

Totaal aantal zelfstandige cliënten
onder 23 jaar in MO en VO
Een jongere telt als zelfstandige cliënt en wordt gezien als zwerfjongere
wanneer hij/zij als hoofdaanmelder gebruik maakt van de diensten van
een opvanginstelling. Dit geldt voor alle hoofdaanmelders (dus niet: met
de ouders meegekomen kinderen) tussen 12 en 18 jaar en voor alle
cliënten tussen de 18 en 23 jaar.
aantal jongeren bij opvanginstellingen 2009-2011
Totaal

8.367

8.791

8.398

6.849

7.196

7.009

1.518

1.595

1.389

2009

2010

2011

10.000

5.000
12-17 jr
18-22 jr

0

8.398

zwerfjongeren

In 2011 waren er 8.398 zwerfjongeren in de opvang. Iets minder dan
38% van de jongeren van 18-22 jaar die in 2011 hulp kregen bij leden van
de Federatie Opvang heeft een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt.
Bij de groep van 15-25 jarigen in Nederland is dit 50%.

in 2011 in de
Opvang

Aantal mannen en vrouwen in de MO en VO
in 2009-2010-2011
		

2009		

2010		

leeftijd

man

vrouw

man

vrouw

man

vrouw

2.848
68
2.916

2.408
1.867
4.275

3.129
122
3.251

2.262
1.908
4.170

2.867
131
2.998

2.267
1.744
4.011

MO 18-22 jr
VO 18-22 jr
Opvang 18-22 jr

Voor de leeftijdsgroep 12-17 jaar die zich als hoofdaanmelder meldt is
geen jongen-meisje verdeling beschikbaar. Er zijn in totaal meer vrouwen
dan mannen in de 18-22 jaar categorie in de vrouwenopvang. In de
maatschappelijke opvang is dit net andersom. Daar zijn meer mannen
dan vrouwen opgevangen.
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2011

Kwetsbare jongeren
begeleiden zodat
ze binnen 2 jaar
zelfstandig kunnen
wonen, werken en leven
Take Off: een eigen plek voor jongeren
Take Off-huis is een kleinschalige woonvorm voor kwetsbare
jongeren van 18 tot 23 jaar die dakloos zijn geweest. Dankzij Take
Off kunnen jongeren de laatste stap naar zelfstandigheid nemen.
Het project is een landelijk samenwerkingsverband tussen Aedes,
Stichting Zwerfjongeren Nederland en de Federatie Opvang.
Inmiddels heeft de samenwerking ertoe geleid dat op tien plaatsen
in Nederland dergelijke kleinschalige woonvormen zijn.
In een Take Off-huis leven twee tot maximaal vier jongeren met
ambulante begeleiding. Werken en leren staan centraal binnen
Take Off. De lokale partners die voor deze jongeren het verschil
kunnen maken zijn de gemeente, een woningcorporatie en een
opvanginstelling.
Mooie voorbeelden van Take Offs bevinden zich in Friesland.
Opvanginstelling Zienn werkt daar in het kader van Take Off
samen met lokale woningcorporaties en gemeenten, In de Friese
Take Off-projecten krijgt een aantal dakloze jongeren woonruimte,
een leerbaan en begeleiding. Met als doel dat zij binnen twee jaar
zelfstandig kunnen wonen, werken en leven. In Sneek is in juli
2012 de eerste Take Off voorziening geopend, in samenwerking
met Woningstichting de Wieren. Eind november 2012 zijn de
voorbereidingen in gang gezet om te komen tot een tweede Take Off
woning in Sneek.
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De opvanginstellingen: hun aanbod
en kenmerken
Capaciteitsverloop per voorzieningssoort
MO & VO 2009 -2011
7.000
6.000
MO 2009

5.000

MO 2010

4.000

MO 2011

3.000

VO 2009

2.000

VO 2010

1.000

VO 2011

0
sociale
activering

preventie

dagopvang

24 uurs
meerzorg

begeleid
wonen

24 uurs
opvang

• Het totaal aantal organisaties dat lid is van de Federatie Opvang
bedraagt in 2011: 66.
•	Er zijn 48 instellingen die MO aanbieden, en 16 die daarbij ook VO
aanbieden, dus 32 met alléén MO
•	Er zijn 34 instellingen die VO aanbieden, en 16 die daarbij ook MO
aanbieden, dus 18 met alléén VO.
• Alle leden hebben een kwaliteitscertificering, een cliëntenraad, een
klachtenreglement en een privacyreglement.

21

24 uur
24 uurs
partiële crisisopvang
opvang

nachtopvang

66

organisaties

in 2011 lid van
de federatie
opvang

aantal medewerkers bij lidorganisaties
medewerkers		MO	VO	Totaal
		
Aantal werknemers
2009
7.664
2.057
9.721
2010
9.482
2.027
11.509
2011
10.022
2.091
12.113
Formatieplaatsen
2009
5.468
1.409
6.877
2010
6.818
1.621
8.439
2011
7.172
1.752
8.924
Aantal fulltimers
2009
1.746
268
2.014
2010
2.045
341
2.386
2011
2.122
375
2.497

Sterke
professionalisering van de
branche

De branche is de afgelopen jaren sterk geprofessionaliseerd. Het
dienstenaanbod is verbeterd en uitgebreid. Dit leidde tot een uitbreiding
van het aantal formatieplaatsen bij diverse instellingen1.

hulpverleners voorkomen huisuitzetting.
zij gaan ingesprek,
analyseren en zoeken
de passende oplossing
Sesam: preventie loont
De instellingen van de Federatie Opvang bieden mensen opvang
en hulp. Dat is al jaren een belangrijke taak en die zal er ook altijd
blijven. Steeds meer activiteiten in de opvanginstellingen van de
Federatie Opvang zijn daarnaast ook gericht op het voorkomen van
problemen, zodat mensen niet naar een opvanginstelling hoeven.
Preventie is inmiddels een belangrijke kerntaak binnen de opvang.
Een voorbeeld hiervan is Sesam.
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De verdeling van personele cijfers
over MO en VO is gemaakt op
basis van capaciteit.
1

De Kessler Stichting uit Den Haag startte in 2009 het
vroegsignaleringsproject Sesam. In dat project leveren de
thuisbegeleiders van de Kessler Stichting, in opdracht van en
in samenwerking met woningbouwcorporatie Haag Wonen,
begeleiding aan huurders met (financiële) problemen. Wanneer de
woningbouwcorporatie een huurachterstand van twee maanden
constateert en de inschatting maakt dat er sprake is van een situatie
waar professionele begeleiding nodig is, worden hulpverleners
ingeschakeld. Zij gaan in gesprek met de huurder en maken snel
een analyse van de situatie. Op basis van deze analyse worden
direct passende acties uitgevoerd. De hulpverleners kijken naar
de problematiek van de ‘wanbetaler’. Waarom is huurachterstand
ontstaan en zijn er nog andere problemen die spelen?. De ervaring
leert dat wanneer de voordeur opengaat de hulpverleners in alle
gevallen inzicht in de situatie krijgen. Sinds 2009 hebben ruim
600 huurders hulp ontvangen van de Kessler Stichting om een
huisuitzetting te voorkomen, 98% van deze huurders wonen tot op
de dag van vandaag nog steeds in hun eigen woning. Een prachtig
resultaat!
De preventie van Sesam sluit goed aan bij het Plan Van Aanpak
Maatschappelijke Opvang. Sinds 2006 zijn dankzij dit plan in de vier
grote steden zo’n 10.000 dak- en thuislozen met maatwerk op weg
geholpen naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan met een eigen
onderdak. Het aantal buitenslapers is zeer fors teruggebracht en de
overlast en criminaliteit zijn met ruim vijftig procent afgenomen. Deze
succesvolle aanpak wordt de komende jaren voortgezet. Het Plan
van Aanpak Maatschappelijke Opvang is in 2011 de tweede fase
ingegaan en kent drie speerpunten: voorkom dat mensen dakloos
raken, breng mensen die nu nog dakloos zijn in de opvang en zorg
dat mensen die nu gebruik maken van opvang weer mee gaan doen
in de samenleving.
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c o
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Dit is een uitgave van de Federatie Opvang, Amersfoort, 2013

Dit document is gemaakt door de Federatie Opvang. De Federatie
Opvang is een vereniging van instellingen die zich, ieder op eigen
wijze, inzetten voor de opvang en ondersteuning van mensen in
een maatschappelijk kwetsbare of onveilige situatie. Het gaat
daarbij onder meer om opvanginstellingen voor dak- en thuislozen,
slachtoffers van huiselijk geweld, tienermoeders, slachtoffers
mensenhandel, ex-gedetineerden en zwerfjongeren.

Zoals elk jaar heeft de Federatie Opvang cijfers verzameld over het
voorgaande jaar bij de leden van de Vereniging Federatie Opvang
per 01-01-2012. Van de 66 leden hebben er 65 alle gegevens en
cijfers of een deel daarvan over het jaar 2011 beschikbaar gesteld.
Om te komen tot een totaalbeeld voor alle leden met betrekking
tot personele, financiële en cliëntengegevens, is er geëxtrapoleerd
op basis van de respons per onderwerp. Deze extrapolatie is
gebaseerd op de capaciteit van het hulpaanbod van de leden die
voor het betreffende onderdeel gegevens aangeleverd hebben,
gerelateerd aan de totale capaciteit van de leden.
De respons met betrekking tot de capaciteit en cliëntengegevens
is evenals voorgaande jaren hoog. Over het beschikbare aanbod
(de capaciteit) van de lidinstellingen is 98% van de informatie
beschikbaar.

Van 79% van de bekende capaciteit bij leden is ook bekend hoeveel
cliënten met welke kenmerken er gebruik hebben gemaakt van het
hulpaanbod. Meer specifiek betreft het cliëntengegevens van 80%
van de capaciteit van de maatschappelijke opvang, en 73% van de
vrouwenopvang.
www.opvang.nl
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