Jaarverslag 2016
Gère Paulussen Leefkringhuis

‘Het schuldenprobleem is een schandaal dat je heel snel kan oplossen.’
(Paul Scheerder in magazine ‘Schuldig – en nu verder’)
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1. Inleiding
Het in een nieuw jasje gestoken jaarverslag
kreeg vorig jaar bij financiers, medewerkers,
collega-instellingen en cliënten een positief
onthaal. Daarom blijven wij doorgaan met het
uitgeven van ons jaarverslag in een kleurrijke
en open vormgeving. Dit jaar staat het jaarverslag vooral in het teken van onze intensieve
medewerking aan het inmiddels meervoudig
bekroonde docudrama ‘Schuldig’ van omroep
Human, over de uitzichtloosheid van schulden
maar ook over de uitgestoken handen in en
buiten de Vogelbuurt om mensen uit de financiële put te helpen. Een waardering en aandacht
trekkend programma, dat ons veel bekendheid
en publiciteit heeft gebracht.
2016: Het jaar van ‘Schuldig’
Carmelita, Dennis-van-de-dierenwinkel, Ditte,
Ron en Ramona – wie kent niet de mensen uit de
Vogelbuurt die de hoofdrollen vertolkten (niet:
speelden, want hun schulden waren bittere ernst)
in de serie ‘Schuldig’ die in het najaar van 2016
door omroep Human werd uitgezonden? De serie
die heel Nederland pijnlijk duidelijk maakte dat
er nog talloze mensen vastlopen in de samenleving als ze hun schulden wel willen, maar niet
kunnen betalen?
Het zijn doodgewone Vogelbuurters die de uitzichtloosheid van hun schulden en hun isolement
in beeld brachten. Maar het programma liet meer
zien: de in de serie zo klemmend geschetste
situatie van bedrijven die grote sommen geld
verdienen aan de schulden van mensen: de

deurwaarders, de incassobureaus, de overheid
die boete op boete stapelt, de schuldsaneringsbedrijven. De dreigende huisuitzettingen. En de
hulpverleners en bestuurders die in de serie probeerden uit talloze kwaden de minste te kiezen
om zo een streep te kunnen zetten door de wanhoop die ontstaat bij schulden: de doortastende
maatschappelijk werkers en directeur Will van
Schendel van Doras, de immer ondersteunende
Paul Scheerder, de lokale politiek, de huisarts,
de boekhouder – en daarmee ook de hulpverleners van ons Leefkringhuis die dagelijks met dit
bijltje hakken. De serie ‘Schuldig’ bracht eind
2016 schrijnend in beeld hoezeer de moderne op
consumentisme gebaseerde samenleving haar
verliezers kent, misschien juist wel omdát die
samenleving geen plaats meer biedt aan mensen
met weinig geld en veel problemen. De lucratieve
jacht op de schuldenaar verdringt steeds meer
de zachte aanpak van de hulpverlener, al zijn er
gelukkig nog maatschappelijk werkers en financieel dienstverleners die intensief zoeken naar
duurzame oplossingen voor stapelende schulden
en dreigende huisuitzettingen.
Directie en medewerkers van het Leefkringhuis
hebben maandenlang intensief meegedaan aan
de voorbereidingen van de serie, maar ook met
een reeks scènes in ‘Schuldig’: van impressies
van de spreekuren in de Koekoeksstraat tot de
zichtbare samenwerking met andere instellingen
om schulden te saneren en huisuitzettingen te
voorkomen. Meer dan 160 uur film is gedraaid.
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Vooral van belang was het ter beschikking stellen
van kennis over de Vogelbuurt en haar bewoners
door onze instelling, informatie over de vele gezichten die armoede en schulden in de dagelijkse
omgang in gezinnen en bij alleenstaanden laat
zien en over de slaag- en faalkansen van pogingen om samen met hulpvragers nog iets van het
leven te maken. Dit alles heeft bijgedragen tot
het realiteitsgehalte van de serie van documentairemaaksters Ester Gould en Sarah Sylbing.
Ook hebben wij geassisteerd bij het vinden van
mensen die de ‘hoofdrollen’ zouden spelen.
Dierenwinkel Ambulia in de Havikslaan is inmiddels beroemd geworden en menig Amsterdams
grachtengordeltype koopt nu zijn kattenbakgrit
bij Dennis. De serie heeft veel bijgedragen aan
kennis over schulden zelf: wat is ‘schuld’ nu voor
begrip, hoe ontstaan schulden en welke mechanismen in de samenleving spelen een rol bij het
stapelen van schulden? Hoe komt het dat een bed
van 1000 euro uiteindelijk 7000 euro kost?
Het docudrama heeft in 2016 en 2017 veel in
beweging gezet in en buiten Noord: gespreksavonden, TV- en radiodebatten, apart uitgegeven
DVD’s en zelfs een magazine, aanzetten tot wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van
de stapeling van schulden, discussies in diverse
bestuurlijke gremia, gesprekken op conferenties
van hulpverleners en bestuurders, buurtgesprekken en politieke debatten. Zelfs huwelijksaanzoeken gingen richting regisseurs en hoofdpersonen
uit de serie. Landelijke politici als staatssecretaris Jetta Klijnsma en lokale bestuurders als Coby
van Berkum, Laurens Ivens en Arjan Vliegenthart
namen intensief deel aan gesprekken en debatten in de Vogelbuurt, elders in Amsterdam en

Nederland, om samen met buurtbewoners en
hulpverleners te zoeken naar nieuwe regels en
mogelijk toekomstige wetgeving om schulden
effectiever, preventief, aan te pakken. In zoverre
is de uitzending van het docudrama buitengewoon nuttig geweest. Er wordt immers serieus
nagedacht over het verminderen van winstbejag
en het realiseren van redelijke kostenplafonds bij
het innen van schulden. Veel zal afhangen van de
aanpak door het nieuwe kabinet.
Wisseling van de wacht
Een andere gebeurtenis was van invloed op het
werk in het Leefkringhuis in het verslagjaar: de
definitieve overdracht van de directeurstaken
van Paul Scheerder aan zijn opvolger, Meredith Smith. In ons jubileumjaar 2015 hadden
wij Pauls pensionering al aangekondigd. Per 1
april 2016 volgde de definitieve overdracht van
alle taken door onze oprichter en zijn ruim 30
jaar lange directeurschap aan Meredith Smith.
Paul blijft echter tot september 2017 aan onze
instelling verbonden als bestuursadviseur, want
ruim dertig jaar ervaring met alles wat in de
lokale samenleving met mensen maar mis kan
gaan, mag natuurlijk niet ongebruikt blijven. Ook
‘draait’ Paul nog een paar spreekuren per week
en blijft hij intensief betrokken bij de PR van het
Leefkringhuis. De koers wordt echter vanaf 1
april 2016 uitgezet en gemanaged door Meredith
Smith.
Nieuw werkplan 2017 – 2019
Niet alleen de overdracht van de directie, maar
ook de noodzaak tot strategische planning op
de middellange termijn zorgde er in 2016 voor
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dat we de organisatie planmatig dienden aan te
passen aan de eisen van de tijd. Daarbij gaat het
onder andere om de werving en inzet van personeel en vrijwilligers, de intensivering van samenwerking met collega-hulpverleningsinstellingen,
meer inzet voor preventie (in en buiten de buurt)
en het opstellen van hulpverleningsplannen. Ook
wordt in het nieuwe werkplan een scholingsplan
voor het personeel geïntroduceerd, alsmede een
duidelijke plaatsbepaling en waardering voor het
vele vrijwilligerswerk binnen het Leefkringhuis.
Alle veranderingen blijven het kenmerk houden
van onze missie en visie: solidariteit met hulpvragers, openstaan voor alle hulpvragen, hulp aan
iedereen en het blijvend gebruik van ons vertrouwenwekkende motto ‘Het komt goed’. Deze

kernwaarden blijven essentieel in onze aanpak en
bieden een blijvend fundament voor het vertrouwen van hulpvragers in ons aanbod. Verderop in
dit jaarverslag gaan we dieper in op de introductie van ons nieuwe werkplan.
Bestaansrecht Leefkringhuis in Noord
Tegelijk was 2016 wederom een jaar waarin de
hulpverlening elke dag doorging, een jaar waarin
wij hulpvragers, ouders en kinderen, als vanouds
probeerden te helpen om hun leven op orde te
krijgen. Een jaar waarin opnieuw de gevolgen
van armoede en perspectiefloosheid het dagelijks leven van vele hulpvragers beheersten. Wat
armoede betreft: in de Vogelbuurt – waarin onze
instelling is gevestigd – zijn armoede, werkloos-
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heid en schulden nooit weggeweest. Integendeel,
de buurt neemt een prominente plaats in op de
lijst van achterstandswijken in Nederland, al
gaat het langzamerhand steeds beter, zoals wij
ook in ons vorige jaarverslag memoreerden. Er
zijn steeds meer constructieve buurtinitiatieven,
variërend van de Vogelburenacties (activeren van
buurtbewoners), de opvang van statushouders in
de buurt, picknicks, de aanpak van eenzaamheid
onder alleenwonende Vogelbuurters, actie voeren
tegen het oprukken van lelijke nieuwbouw en
hotels in de buurt tot de inzet van het wijkbeheer
van woningcorporatie Eigen Haard. Langzaam
maar zeker wordt de Vogelbuurt veelzijdiger,
schoner, vriendelijker en vooral positiever. Toch
blijft aandacht vanuit onze instelling nodig voor
armoede, stapelende schulden, huiselijk geweld
in gezinnen, problemen op school, gezondheidsproblemen, werkloosheid en straatcriminaliteit
waarbij eerder sprake is van groei dan van vermindering van aantallen hulpvragen en verzoeken om op te treden in de buurt.
We gaan verderop in dit jaarverslag in op de
cijfers over 2016. Duidelijk is geworden in 2016
dat er veel meer inzet nodig was in de opvang
en vooral introductie in de Nederlandse/Amsterdamse samenleving van statushouders, met
name vluchtelingen uit Syrië, Irak en Eritrea.
Aantallen voorkomen ontruimingen wegens
huurschuld zijn nagenoeg gelijk aan het vorige
verslagjaar: ruim 30. Positief voor de aanpak van
armoede is de verruiming van machtigingen voor
huurbetaling, energiekosten en zorgverzekering:
dat wordt in sommige gevallen niet meer voor
100 procent aan de mensen overgelaten, waardoor deze basisvoorzieningen minder snel ten

prooi zullen vallen aan schuldsanering of achterstallige betalingen.
Samen Noord
De samenwerking tussen negen verschillende
(stedelijke en lokale) welzijns- en zorginstellingen in Noord kreeg ook in 2016 nieuwe impulsen
door het beleid van het stadsdeel om de financiering van activiteiten en instellingen een premie
te laten zijn op samenwerking. De aanpak van
vaak complexe vraagstukken en problemen van
bevolkingsgroepen in buurten en wijken verloopt
immers veel effectiever (‘slimmer’) als instellingen samen de uitdaging aanpakken, in plaats van
naast elkaar te werken zonder dat de een weet
wat de ander doet. Dit project, Samen Noord, is
in 2016 gestart en onze instelling werkt van harte
mee aan het stimuleren van een projectmatige
aanpak daarvan. De resultaten van onze gezamenlijke inspanningen zullen in 2017 zichtbaar
worden.
Financiële toekomst
Er is één groot nadeel aan het nooit nee verkopen
aan de mensen die hulp nodig hebben: een sterke
solidaire grondslag kost meer geld dan we jaarlijks ontvangen. Wij hebben het jaar dan ook met
een fors financieel verlies afgesloten. Dat is een
situatie die niet tot in het oneindige herhaald kan
worden, hoe effectief en vertrouwenwekkend ook
onze aanpak van problemen ook is. Maatregelen
moeten we treffen, want het is altijd sappelen.
De subsidie wordt immers verstrekt op grond van
een jaarlijkse maximale begroting, niet op grond
van de werkelijke hoeveelheid zorg en ambulante
hulp die groeit naar gelang de hulpbehoefte in
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Noord. De financiële gezondheid van onze instelling staat hoog op de agenda voor 2017 en zal
ten grondslag liggen aan het wijzigen van onze
organisatorische koers.
Overblijvende tekorten worden aangevuld door
tal van acties en giften uit de lokale samenleving.
In feite kunnen we spreken van cofinanciering
én personele inzet door bedrijfsleven en particulieren. Daarom zijn de hulptroepen uit Rotary,
bedrijfsleven, fondsen en vrienden zo belangrijk
voor ons. We hopen dit in gang gezette proces van
wederkerigheid van ondersteuning door bedrijfsleven en overheid in 2017 positief voort te zetten.
Bovendien waren verscheidene ‘institutionele ondersteuners’ van onze instelling bereid om mee
te denken over financieringsvraagstukken door
zich extra in te zetten voor officemanagement en
versterking van het secretariaat met hun middelen en was men bereid het scholingsplan voor
ons personeel te financieren. Maar we kunnen
meer hulp gebruiken in de vorm van moderne
vormen van gezamenlijke verantwoordelijkheid
voor sociale arrangementen van overheid, particulieren en bedrijven. De komende drie jaar willen wij dan ook inzetten op het vinden van nieuwe
stakeholders, het opbouwen van een gezonde
financiële reserve, het vinden van meer vrienden
onder het Noordse bedrijfsleven en Noorderlingen en het bezuinigen op kosten.
De financiële jaarstukken worden separaat van
dit jaarverslag gepubliceerd; alleen de belang-

rijkste kerncijfers nemen wij mee in de voorliggende tekst.
In memoriam
In 2016 ontvielen ons twee gewaardeerde vrijwillige medewerkers van onze Voedselbanken. Wij
namen afscheid van mevrouw Tonny Schenk, die
kwam te overlijden na een ernstige ziekte. Tonny
assisteerde bij de wekelijkse voedseluitdeel tot
haar ziekte haar dat onmogelijk maakte. Zij was
een hartelijke en betrokken medewerkster.
Pascal Ollegott was chauffeur op onze bestelauto en zorgde onder meer voor het bezorgen van
voedselpakketten bij mensen voor wie het afhalen een onmogelijke opgave was. Pascal besloot
uit het leven te stappen. Wij waren verbijsterd.
Tot slot: het bestuur zal in 2017 op zoek zal gaan
naar vervanging. Met groot plezier hebben wij
ons werk vele jaren mogen doen en de tijd lijkt
nu gekomen om een organisatorisch andere weg
met de huidige directeur, Meredith Smith, met
een ‘frisse blik’ in te slaan.

Amsterdam-Noord, 20 juli 2017
Karel Visscher,
voorzitter bestuur Stichting Leefkringhuizen
Nieuwendammerham
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2. H
 et aanbod van het
Gère Paulussen Leefkringhuis
In dit hoofdstuk laten we zien voor wie we
werken en hoe de organisatie van ons werk
en onze instelling eruit ziet. Ook noemen wij
belangrijke veranderingen in ons aanbod in het
verslagjaar ten opzichte van voorgaande jaren.
Fundamenteel, wat betreft organigram en inzet
van onze vrijwilligers en professionals, zijn er
geen aanpassingen en blijven wij opkomen voor
iedereen die bij ons aanklopt.
De kern van onze aanpak is het náást de hulpvrager staan. Diens hulpvraag, diens leven en
diens eigen mogelijkheden staan centraal bij
de hulp die wij dagelijks bieden. Mensen aan de
onderkant van de Noordse samenleving ervaren
dat ze er dankzij het Leefkringhuis niet meer
alleen voor staan. Zo ontstaan er lichtpuntjes
in een donker bestaan, een luisterend oor én
handen uit de mouwen – zonder waardeoordeel
of ingewikkelde, tijdrovende intakes. Solidariteit
met de allerarmsten gaat bij ons boven complexe
hulpverleningstrajecten en onnodig gedetailleerde protocollen. Ons aanbod wordt gekenmerkt
door de afwezigheid van eeuwigdurende sociale
anamneses, lange afsprakenlijsten en procedures die weken in beslag nemen - laat staan dat
onze hulpverleners een moreel oordeel uiten over
de handel en wandel van degenen die om hulp
aankloppen.

No-nonsense aanpak
Bij onze professionals en vrijwilligers is een lage
drempel ook écht een lage drempel: hulp aan iedereen uit Noord, zo snel als nodig is, zo effectief
als mogelijk is, waarbij we zoveel als mogelijk
vermijden dat hulpvragers van het kastje-naarde-muur worden verwezen. De aanpak is typisch
no-nonsense: praktisch en snel. Onze hulpverleners doen vooral met deze eigenlijk oude methode van social casework en solidariteit wat elke
hulpverlener zou moeten doen: zo direct mogelijk
hulp geven aan mensen die er niet meer uitkomen. Ze pakken de telefoon (of de computer) en
regelen het, samen met de hulpvrager en diens
directe omgeving. De motivatie en de competenties van vrijwillige en professionele hulpverleners
bestaan uit hun vermogen tot samenwerking,
het luisteren naar de verhalen van mensen in de
knel, het snel analyseren van complexe problemen, stressbestendigheid, warmte en besluitvaardigheid: allemaal eigenschappen van hoofd
en hart die essentieel zijn in crisissituaties waar
wij bijna dagelijks mee te maken hebben.
Deze methodische, maar tegelijk ook principiële
no-nonsense benadering is de grondslag voor ons
hulpaanbod, het dagelijkse reilen en zeilen van het
Leefkringhuis en daaronder vallende projecten
zoals de twee voedselbanken in de oude wijken
van Noord: Vogelbuurt en Bloemenbuurt. Onze
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medewerkers zijn in staat om de meest moeilijke doelgroepen, die onderhevig zijn aan een
grote mate van complexe problemen, effectief te
ondersteunen en te helpen, op kortere en langere
termijn. Zo worden onze hulpvragers voorzien in
hun meest primaire levensbehoeften: vertrouwen,
eten en drinken, veiligheid en onderdak.
Ons aanbod:
Wij bieden hulp en tijdelijk onderdak aan verschillende categorieën hulpvragers met daarbij
het doel:
Ambulante hulp
Doelstelling 1: 
Het faciliteren van wekelijks 4 inloopspreekuren
voor de inwoners van Noord met diverse hulpvragen;
Doelstelling 2:
Het bieden van structurele ondersteuning aan
inwoners van Noord middels een traject;
Doelstelling 3:
Het tegengaan van huisuitzettingen in Noord.
Voedselbank Amsterdam Noord (opgezet door
en eigendom van het Leefkringhuis)
Doelstelling 1:
Het wekelijks ondersteunen van inwoners uit
Noord met een voedselpakket;
Doelstelling 2:
Het verzorgen van ‘Meer dan voedsel alleen’.
Het toeleiden van voedselbankklanten richting
hulpverlening.
Adelaarsweg 61, woensdag van 14.00 - 16.00 uur
Akkerwindeweg 2, donderdag van 14.00 - 16.30 uur

Logeerfunctie
Doelstelling 1:
In onze logeerfunctie hulp geven aan kinderen
van 0 tot 20 jaar uit problematische gezinnen in
Noord door het aanbieden in een huiselijke setting
van een rustperiode van 3 tot 6 maanden, waarin
er gewerkt wordt aan structuur en stabilisatie.
Terugkeer naar huis is altijd het uitgangspunt.
Er is 24/7 begeleiding.
Doelstelling 2:
Tienermoeders uit Noord ondersteunen in hun
eigen ontwikkeling, structuur en stabiliteit, maar
ook ondersteuning bieden ten aanzien van de
opvoeding.
Vrouwenopvang
Doelstelling:
Bieden van kleinschalige opvang voor vrouwen
met of zonder kinderen die slachtoffer zijn van
huiselijk geweld. Dit is niet Noord gebonden. De
vrouwen wonen in zeer kleine groepen met elkaar
en er is 24/7 begeleiding.
Het Leefkringhuis kent één contra-indicatie voor
opname: actieve verslaving en psychiatrische
aandoeningen.
Wij hadden ultimo 2016 19 medewerk(st)ers
parttime in loondienst, waarvan het overgrote deel
(meer dan 80 procent) hbo-geschoold is. Daarnaast wordt een hele reeks taken zoals voedseluitgifte, receptie, vervoer, onderhoud e.d. uitgevoerd
door enkele tientallen vrijwilligers plus stagiaires.
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Sinds september worden de intakes en her-intakes voor onze Voedselbank gehouden door de
Centrale Voedselbank Amsterdam. Het Leefkringhuis wil graag een verbeterslag maken in
de beeldvorming omtrent de neutraliteit en kiest
ervoor om de intakes gescheiden te houden van
de uitgifte.

Ambulante hulp
Wij hebben de indruk dat alle bekendheid van
het Leefkringhuis (via de serie ‘Schuldig’) en
alle publiciteit rondom ons dertigjarig jubileum
in 2015 hebben geleid tot meer hulpvragers op
onze spreekuren. Dé ‘aanvoerlijn’ voor ambulante
hulp is het inloopspreekuur op ons kantoor in de
Koekoeksstraat. Maar wij helpen natuurlijk ook
na telefonische verzoeken of in reactie op (crisis)
meldingen door collega-instellingen, GG&GD,
politie, wijkteams etc. Ambulante hulp omvat
alles wat nuttig en effectief kan zijn in probleemsituaties, van het invullen van lastige formulieren
tot het vinden van een dak boven je hoofd.
Opvallende trend in 2016 was, zoals gezegd,
de toegenomen hulpvraag van statushouders.
In Noord verblijven ongeveer 80 statushouders
(eind 2016), waarvan wij er ruim 20 ondersteunen
bij het wegwijs raken in Nederland etc. Bovendien begint de problematiek de kop op te steken
die wij ook kennen uit Nederlandse gezinnen: opvoedingsvragen, werkloosheid, schulden, betaalbare huisvesting. Bij deze hulpverlening is kennis
van de Syrische taal noodzakelijk. Ondanks de
vaak hogere opleiding en een uitgebreid arbeidsverleden in het land van herkomst (Syriërs met
name) voelt men zich hier bij gebrek aan werk
vaak geïsoleerd. In 2017 gaan wij over tot een
apart spreekuur voor statushouders, gezien de
toenemende vraag.

Tijdens het inloopspreekuur op de maandagavond
is altijd een maatschappelijk werker aanwezig
van het Leefkringhuis voor het bieden van ‘Meer
Dan Voedsel Alleen’ en kan er gelijk worden
doorgepakt binnen de ambulante hulp.

Toch niet iedereen…
We kunnen bijna iedereen goed helpen, ook als
het druk is, of vol, of als problemen complex zijn
(en dat zijn ze bijna altijd). Toch is er één uitzondering op dit uitgangspunt, zoals we ook in het

Voedselbanken Adelaarsweg en
Akkerwindeweg
Al vele jaren delen wij voedsel uit aan gezinnen en
alleenstaanden die onder de bestaansnorm leven
en te weinig geld hebben om gezond voedsel
te kopen. Wij werken daarbij nauw samen met
de Voedselbank Amsterdam, die in de hele stad
voedselbanken voorziet van voorraad vanuit een
centraal verdeelpunt. In 2016 hadden onze twee
voedselbanken bijna 200 huishoudens (in totaal
452 personen ultimo 2016) als vaste klant: mensen die eenmaal per week een voedselpakket op
een vastgesteld tijdstip ophalen. Dit is minder dan
in 2015, toen telden wij 250 huishoudens. Op de
vrijdagen delen wij ook andere eerste levensbehoeften uit zoals kleding, schoeisel e.d. Incidenteel bemiddelen wij voor de aanschaf van grotere
gebruiksgoederen zoals witgoed, meubels e.d.
De Stichting Jarige Job zorgt voor een verjaardagsdoos voor jarige kinderen: ook gezinnen met
een heel smalle beurs moeten in staat worden
gesteld de verjaardag van hun kinderen te vieren.
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jaarverslag van vorig jaar opmerkten: aan mannen biedt het Leefkringhuis geen verblijfplaats.
Op dit gebied zien we een steeds meer toenemende hulpvraag. Mannen en jongens worden bij
verlies van een slaapplaats of onderdak snel en
goed geholpen via de intensieve samenwerking
met o.a. het Leger des Heils Goodwillcentra en
de GGD. Deze hulpinstellingen kunnen mannen
en jongens op diverse plaatsen in Amsterdam
opvangen met bed, bad en brood.
Daarnaast is het niet zo dat we alles kunnen.
Met name aan mensen die ernstig zijn verslaafd
of ernstige psychiatrische patiënten kunnen we
weliswaar sociale hulp bieden, maar primair
noodzakelijk is toch de effectieve aanpak van hun
verslaving of psychiatrische aandoening. Onze
kennis en ervaring reikt niet zover als die van
gespecialiseerde instellingen. Daarom werken
we in voorkomende gevallen nauw samen met
instellingen als Mentrum en GGD.

Visie van het Leefkringhuis
Onze visie is: hulpvragende Noorderlingen
moeten snel en goed hulp kunnen krijgen binnen
de grenzen van hun stadsdeel. Dit gebeurt door
het hanteren van de één-loketfunctie, waardoor
hulpvragers niet van het kastje naar de muur
worden gestuurd en het Leefkringhuis zoveel
mogelijk op eigen kracht effectieve hulp verleent.
Onze visie is dat mensen met een smalle beurs
aan de onderkant van de samenleving en vaak in
een crisissituatie, door één instelling adequaat
worden geholpen totdat ze weer uitzicht hebben
op een positieve ontwikkeling van hun leven.

Missie van het Leefkringhuis
De missie van het Leefkringhuis is op laagdrempelige wijze effectieve ondersteuning en hulp
bieden aan kwetsbare hulpvragers in Amsterdam-Noord. Bij het uitvoeren van zijn missie
werkt het Leefkringhuis nauw samen met de
bestuurscommissie Noord en hulpverlenende
instellingen.
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Organogram

BESTUUR

OFFICE MANAGEMENT

DIRECTEUR

DIRECTIE ADVISEUR

SECRETARIAAT

AMBULANTE HULP

VROUWENOPVANG

LOGEERFUNCTIE

VOEDSELBANK
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3. Hulpvragen en hulpaanbod in 2016
Voor het jaarverslag is vooral van belang welke
mensen er in 2016 met welke problemen bij
ons aanklopten en welk hulpaanbod wij daar
tegenover hebben gesteld. En ook is de vraag
of en welke veranderingen zich voordeden in de
vraag. In deze paragrafen geven wij een indruk
van hulpvraag en hulpaanbod aan de hand van
het in 2014 ontwikkelde en ingevoerde registratiesysteem.
Afkomst en nationaliteit
In totaal hebben wij in het verslagjaar 290 nieuwe
dossiers ingevoerd. Wat betreft de opvang (intramuraal) hebben wij 97 meldingen ontvangen van
een verzoek om verblijf in een van onze huizen en
51 intakegesprekken gevoerd. Binnen de logeerfunctie hebben wij 7 langerdurende opnames
gehad en met betrekking tot de vrouwenopvang
wordt dit vertaald in het aantal nachten op jaarbasis.
De afkomst van het overgrote merendeel van
onze hulpvragers (ambulant, of na verwijzing)
is en blijft niet-Nederlands: de grootste groep
hulpvragers is afkomstig uit de Marokkaanse
gemeenschap. Daarnaast tellen we hoofdzakelijk
mensen met een Surinaamse, Egyptische, Antilliaanse en in mindere mate met een Afrikaanse
en Turkse achtergrond. Let wel: we spreken hier
over achtergrond, omdat de feitelijke nationaliteit heel anders kan zijn, omdat het merendeel
inmiddels tot Nederlander is genaturaliseerd.
Desondanks valt op dat de grootste groep hulp-

vragers van Marokkaanse afkomst is, direct daarop gevolgd door cliënten met een Nederlandse
achtergrond. Bij ‘nationaliteit’ (dus paspoort)
is opvallend dat het merendeel Nederlands is.
Deze groep is gegroeid ten opzichte van 2015,
hetgeen wellicht te maken heeft met het feit dat
we in Tuindorp Buiksloot, dat overwegend wordt
bewoond door geboren en getogen Amsterdammers, in 2016 een spreekuur hebben geopend in
buurthuis De Driehoek. Eenzelfde ontwikkeling
doet zich ook voor met autochtone hulpvragers
uit Floradorp. Huurschuld en dreigende huisuitzetting is hier het grootste probleem.
Er zijn in afwijking van voorgaande jaren significante aantallen erkende vluchtelingen onder ons
hulpvragersbestand in 2016 bijgekomen: mensen
uit oorlogsgebieden als Afghanistan, Syrië, Irak
en Eritrea. Zoals gezegd zijn hier de problemen
vooral het verwerken van oorlogstrauma’s en
verlies van familieleden, het vinden van een baan
die aansluit op het eigen arbeidsverleden en het
vinden van een woning. Daarnaast bemiddelen wij
bij het volgen van Nederlandse lessen. Wij zijn in
2016 begonnen met meer aantrekken van Turksen Syrisch sprekende stagiaires. Overigens hebben deze groeiende aantallen ook te maken met
het feit dat Vluchtelingenwerk door capaciteitsproblemen de hulpvragers niet voldoende kan
bieden qua begeleiding. Met Vluchtelingenwerk
hebben wij een samenwerkingsrelatie.
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Andere ontwikkelingen
Wat betreft de man-vrouwverhouding bij alle
hulpvragers samen: er waren ook in 2016 relatief
meer vrouwen dan mannen die bij ons om hulp
aanklopten: bijna 50 procent verschil. Mannen domineerden aanvankelijk jarenlang onze
spreekuren, behalve op het speciale vrouwenspreekuur, maar dat was in 2015 al behoorlijk
aan het veranderen: vrouwen weten ons steeds
beter te vinden. Dit geldt niet alleen voor spreekuren, maar logischerwijs ook voor de opvang en
de maatschappelijk-werkinterventies.
Opvallend was het langzaamaan verminderende
aantal ontruimingen/huisuitzettingen: wij hebben
in het verslagjaar 34 huisuitzettingen weten te
voorkomen. Dat is een score van 100% bij de
ontruimzaken waarin wij waren betrokken, mede
dankzij de zeer nauwe en positieve samenwerking met vrijwel alle wooncorporaties. Om ontruimingen te voorkomen in heel Noord namen wij
ook in 2016 deel aan het ooit door ons opgezette
twee wekelijkse ontruimingsoverleg met het
Stadsdeel, dienst WPI en Doras. Aan de noodzaak
om huurschuld zoveel mogelijk te voorkomen is
in de serie ‘Schuldig’ veel aandacht besteed. Vaak
begint na een ingetrokken huisuitzetting het werk
overigens pas: intensieve begeleiding, schuldsanering, eventueel bewindvoering. Dit ook om
recidive te voorkomen.

Cijfers

Vrouwenopvang
Gemeente Amsterdam

Afspraak
(2016)

Realisatie
(2016)

Aantal overnachtingen

(2500)

(2761)

Uitstroom
Urgentieverklaring gemeente

2

Terug naar huis

1

Maatschappelijke opvang

3

Studentenwoning

1

Kamerhuur

3

Terug land van herkomst

1

Oorspronkelijke etniciteit
Marokkaans

5

Surinaams

1

Dominicaans

2

Colombiaans

1

Arubaans

1

Soedanees

1

Afrikaans

3

Dominicaanse Republiek

1

Turks

1

(NB: Cijfers in- en uitstroom lopen niet synchroon omdat
menig cliënt in 2014 én 2015 bij ons was opgenomen.)
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Hulpvraag/diagnostiek

Voedselbanken Amsterdam-Noord:
stand 31 december 2016

In 2016 heeft de afdeling maatschappelijk werk
290 nieuwe dossiers ingevoerd, significant minder dan in 2015, maar zoals is meegedeeld in het
vorig jaarverslag was het systeem in 2015 nog
niet uitgekristalliseerd en kampten we met een
inhaalslag van het jaar daarvoor.
Correcte registratie van de problemen blijft lastig,
omdat onze cliënten op meerdere leefgebieden
problemen ervaren. Financiële problematiek blijft
manifest aanwezig en het leven en opgroeien in
armoede is hiervan in vele gevallen een gevolg.

Aantal voedselpakketten/huishoudens

191

Aantal personen

452

Kinderen < 18 jaar

180

Alleenstaanden

91

Eenoudergezinnen

54

Gezinnen en stellen

46

Overzicht hulpvragen naar meest dominante
vraag/problematiek in 2016
Financiële problemen

221

Dreigende ontruimingen gemeld op
zelfstandige wijze

16

Schoolproblemen

20

Relatieproblemen en dreigende
scheidingen

14

Problemen met de IND

14

Overige hulpvragen

153
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4. Beleidsveranderingen in 2016
Al in 2014 is een veranderingstraject begonnen
met verschillende beleidsdoelen: vermindering
van de (te) grote werkdruk van de directie en
medewerk(st)ers, optimalisering van opleidingen
en methodiek van medewerk(st)ers, verbeteren
van de financiële positie van de stichting en meer
interne samenwerking tussen de verschillende
afdelingen. Dit leidde in 2016 tot een nieuw werkplan, dat de periode 2017 t/m 2019 omvat.
Iedere organisatie moet zich periodiek rekenschap geven van haar effectiviteit, efficiency,
kostenbewustzijn en continuïteit – zo ook het
Leefkringhuis. Daarvoor is in 2014 een traject
begonnen voor de optimalisatie van verschillende aspecten van onze bedrijfsvoering: financiën,
personeelsbeleid, werkdruk en interne organisatie. Dit hebben wij niet alleen gedaan, maar met
steun van de Stichting Het R.C. Maagdenhuis, die
zorgde voor twee begeleidende en onderzoekende organisatiedeskundigen. Ook waren er lokale
hulptroepen, daartoe qua menskracht in de gelegenheid gesteld door de Rotaryclubs van Amsterdam-Noord, Amsterdam-Nieuwendam en Rotary
International. Wij hebben veel waardering voor de
inzet en kwaliteit van de adviezen van ervaren leidinggevenden, ondernemers en andere deskundigen van de Rotaryclubs, die zij geheel belangeloos
hebben verstrekt om ons vooruit te helpen.
Werkplan ‘Op koers naar 2019’
Hoewel we niet onze bakens principieel verzetten en onze doelstellingen, visie of missie gaan

veranderen, was het in 2016 duidelijk dat er een
nieuw werkplan moest komen als uitwerking en
vastlegging van de in de jaren 2014-2015 gehouden gesprekken met de medewerkers en vrijwilligers en de inventarisatie van alle knelpunten en
opleidingsbehoeften: een meerjarenplan van 2016
tot en met 2019. Onder andere de gestegen opleidingsbehoefte van professionals en vrijwilligers
was hier mede debet aan, evenals de toegenomen
aantallen hulpvragers, verandering in soorten
hulpvragen (bijvoorbeeld meer toeleiding naar
schuldhulpverlening, nieuwe groepen zoals vluchtelingen), de focus op de aanpak van stapelende
schulden als resultaat van onze deelname aan
de productie van ‘Schuldig’ en verandering van
werkwijzen zoals meer planmatig hulp verlenen.
Door middel van functieprofielen werd het in het
nieuwe werkplan relatief eenvoudiger om opleiding- en trainingsplannen voor al onze medewerkers vast te stellen. Complexer wordende
hulpvragen vragen niet alleen om solidariteit en
een snelle aanpak, maar ook om goed opgeleide en getrainde hulpverleners. Daarin voorziet
het nieuwe werkplan. Tegelijk is met de nauwkeurige benoeming van alle functies een goed
inzicht verkregen in de functionele inzet van onze
medewerkers (vrijwilligers en professionals). Ten
aanzien van de voedselbanken zijn aanvullende
regels over voedselhygiëne, ontvangst van goederen, exploitatie en schoonmaak vastgesteld in het
werkplan. Verder zijn ook de deeldoelstellingen
van ons aanbod helder en meer bijdetijds geformuleerd, waarbij we ook rekening houden met de
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toegenomen eis van effectiviteit van samenwerking met andere (jeugd)instellingen in Noord en
in overig Amsterdam. Het werkplan is uitgebreid
besproken met de medewerkers om het draagvlak daarvoor zo groot mogelijk te maken. Het
plan resulteert in een scholingsplan voor alle medewerkers, zodat wordt tegemoet gekomen aan
persoonlijke ontwikkelingsprogramma’s en aan
veranderende eisen van het werk in de opvang, de
spreekuren en het overige hulpaanbod.
Financiële cyclus en kostenbeheersing
De systematiek van subsidieverlening en giften door fondsen liep ook in 2016 niet helemaal
synchroon met onze behoeften. Zoals gezegd:
elk jaar weer is het een forse strijd om de kas
kloppend te krijgen, wat ook te wijten is aan onvoldoende reserves in combinatie met een lastig,
soms onhandig kas-ritme bij subsidiënten. Lastig
voor een gezond financieel gesternte van onze
instelling zijn immers de financiële onvoorspelbaarheid t.a.v. de kosten (omdat wij in principe
geen nee zeggen tegen hulpvragers, ook al is dat
budgettair niet altijd verstandig) en de rol van
de aanvullende financiering of activiteiten door
helpers en weldoeners. Het beheersen van het
kostenniveau en de aanpak van fondswerving om
de financiële buffer te vergroten is echter taakstellend en vormt dus voor het beleid in 2017 een
essentiële leidraad.
Blok aan het been blijft een zeer oude schuld
aan Stichting Anker, die weliswaar in der minne
wordt afbetaald maar die toch blijft leiden tot
een negatief eigen vermogen zolang het bedrag
niet volledig is afgelost. Met de accountant zijn
afspraken gemaakt hoe wij dat negatief eigen

vermogen gaan inlopen. Hoewel het negatieve
eigen vermogen niet direct de exploitatie hindert,
staat onze vermogenspositie er gezonder voor
als dit probleem wordt opgelost. In 2015 zijn wij
gestart met de aflossing van de vordering van
de Stichting Anker. Hiervoor verwijzen wij verder
naar de financiële jaarstukken en de accountantsverklaring.
Zeer positief was, zoals gezegd, de inzet van vele
instellingen en bedrijven voor het reilen en zeilen
van het Leefkringhuis. Met name het bedrijfsleven
heeft in 2016 wederom actieve steun geboden bij
het ontwikkelen van het werkplan, extra financiën hebben we bij weldoeners kunnen vinden
voor de financiering van het officemanagement
en met hun bijdragen konden we grondig ons
secretariaat en het management versterken. Toch
doen zich ook hier problemen voor: zo bestendig
financiert het bedrijfsleven niet (meer). Bedrijven
switchen steeds vaker in hun keus van goede
doelen. Dat maakt aanvullende financiering voor
onze instelling op langere termijn een ongewisse
aangelegenheid. Opgeteld bij het lastige kasritme
van reguliere financiers en de sanering van oude
schulden zitten we financieel soms klem. Aan de
aanpak hiervan zullen we in 2017 prioriteit geven,
met name waar het gaat om het doortastend
beheersen van het kostenniveau.
Kwaliteitsbeleid
De kwaliteit van onze hulp hangt nauw samen
met de opleiding en ervaring van onze medewerk(st)ers en hun competenties. Van belang is
om daar niet alleen aan te werken door een goed
personeels- en opleidingsbeleid, maar ook door
kwaliteitsbeleid. Het regelmatig enquêteren van
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hulpvragers over de geboden hulp en een adequate klachtenafhandeling vormt voor dat kwaliteitsbeleid de kern, omdat ze heldere verbeterpunten
opleveren waaraan we vervolgens kunnen werken. Daarom is voor het systematisch afhandelen
van enquêtes en klachten extra plek ingeruimd in
het werkplan.
Interne samenwerking
Niet altijd werkten de interne afdelingen van het
Leefkringhuis als het ware ‘automatisch’ samen.
In 2015 is gewerkt aan synergievoordelen door de
afdelingen Vrouwenopvang en de Logeerfunctie
intensiever met elkaar te laten samenwerken
en praktische werkafspraken te laten maken.
Dankzij die samenwerking is bijvoorbeeld ’s

avonds en ’s nachts de achterwacht logischer
georganiseerd. In het werkplan zijn de positieve
gevolgen van deze herziening meegenomen als
nieuw beleid.
Gegevens bestuur en directie
Het Gère Paulussen Leefkringhuis wordt geëxploiteerd door de Stichting Leefkringhuizen
Nieuwendammerham. Bestuursleden zijn: Karel
Visscher (voorzitter), Loes Klein (secretaris) en
Mustafa Chenti (penningmeester). Bestuur en
directie prijzen zich gelukkig met een Comité van
Aanbeveling bestaande uit mr. Job Cohen, drs.
Caty Asscher en Roberto Payer. De dagelijkse leiding is in handen van de directie: Meredith Smith.
Directieadviseur is vanaf 2016 Paul Scheerder.
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Overzicht beloningen staf Stichting Leefkringhuizen
Naam:

P.A. Scheerder

M.H.Smith

Functie:

Directeur

Adjunctdirecteur

Dienstverband looptijd:

Onbepaald

Onbepaald

36

36

Uren:
Parttime %:
Periode:
Brutoloon:
Vakantiegeld:
Pensioenen:

1,00

1,00

1/1 - 31/03

1/1-31/12

11.529

61.491

922

4.919

-

6.828

Eindejaarsuitkering:

692

9.535

Totaal jaarinkomen:

13.143

82.773

891

3.562

SV lasten(werkgeversdeel):
Belastbare vergoedingen/bijtellingen:
Bezoldiging 2016

14.034

86.335
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5. Onze weldoeners en helpers
Gelukkig heeft het Leefkringhuis vrienden.
Heel goede vrienden zelfs: fondsen, particulieren, serviceclubs en bedrijven die niet
alleen als weldoener financieel bijspringen,
maar ook – niet zelden letterlijk – de handen
uit de mouwen steken door deskundigheid,
menskracht en goederen ter beschikking
te stellen aan onze medewerk(st)ers en
hulpvragers of aan onze voedselbanken.
Met enige regelmaat kun je in onze huizen een
voorzitter van een Raad van Bestuur en zijn medewerkers met een witkwast en een pot verf de
muren zien schilderen of tegeltjes zien plakken.
Anderen helpen weer met de financiële administratie, met bedrijfsvoering, met opleidingen,
met het updaten van ons computerpark, met het
vinden van alternatieve financieringsbronnen,
met coaching, met uitjes. Ook zou het vieren
van jaarlijkse hoogtepunten als het Suikerfeest,
Kerst en Sinterklaas niet mogelijk zijn zonder
de grote inzet van fondsen en ondernemingen, waardoor bij ons opgenomen kinderen (en
kinderen uit arme gezinnen uit de Vogelbuurt)
een geweldige middag of avond meemaken,
met welkome cadeaus. Lokale serviceclubs
staan steeds weer klaar voor fondswerving,
benefietacties en professionele ondersteuning.
Woningcorporaties helpen ons bij huisvesting en
woningonderhoud. En veel particulieren in en
buiten Noord zijn Vriend van het Leefkringhuis.
Voor al deze hulp, solidariteit en steun danken

wij bedrijven, fondsen, particulieren, corporaties en serviceclubs uit de grond van ons hart.
Onze weldoeners en helpers zijn:
- Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe
- Koninklijke Ahold
- Porticus Nederland
- Rooms-Catholijk Oude Armen Kantoor
- Stichting Het RC Maagdenhuis
- Stichting Hulp na Onderzoek
- American Womens Club
- Augustinuskerk
- Bring at Work
- Colt Technology Services
- Conferentie Nederlandse Religieuzen
- De Nederlandsche Bank
- Fonds Prosan
- Gemba Service BV
- Giving Platform
- Hema hoofdkantoor
- Hilton Amsterdam
- Imago PrintSign & Display
- Inforing
- Jumbo Landsmeer
- Klinische Informatiekunde AMC
- Knibbe Belettering
- Lokaal 3 - Reclamestudio
- Nationaal Fonds Kinderhulp
- NRC Handelsblad
- Puur Sponsoring Amsterdam
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- Quota
- Rotaract
- Rotaryclub Amsterdam-Nieuwendam
- Rotaryclub Amsterdam-Noord
- Rotaryclub Amsterdam International
- Schuberg Philis
- Sezen Academie
- Shell Amsterdam-Noord
- Stichting In het Veldwerk
- TT Tekst Communicatieadvies
- Vital Select BV
- Webbridge
- Woningcorporaties Eigen Haard en Ymere
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Colofon:
Tekst: Tom Tossijn, Amsterdam-Noord
Eindredactie: Meredith Smith
Foto’s: Omroep Human - Jean Counet, Maaike Koning, Margret Kwantes
Vormgeving en digitale opmaak: Rob Hoogendorp voor Lokaal 3 - Reclamestudio, Amsterdam-Noord
Druk: Imago Print Sign & Display, Amsterdam-Noord
Uitgave:
Gère Paulussen Leefkringhuis
Koekoeksstraat 16
Postbus 36143
1020 MC Amsterdam
Tel. 020 - 636 2539
KvK 41204218
Bankrekening: NL17INGB0004524279 ten name van Stichting Leefkringhuizen Nieuwendammerham
Website: www.leefkringhuis-noord.nl
E-mail: secretariaat@leefkringhuis-noord.nl
Wordt u ook Vriend van het Leefkringhuis? Het kost 25 euro per jaar en u helpt ons en onze
hulpvragers er enorm mee! Vul het vriendenformulier in op onze site, of meld u aan op ons
telefoonnummer of op mail vriend@leefkringhuis-noord.nl
Als u zich aanmeldt als vriend, sturen wij u gratis (zo lang de voorraad strekt) een exemplaar van het
gedenkboek ‘Geen zee te hoog - De unieke aanpak van het Leefkringhuis’.
Het Leefkringhuis is een zgn. ANBI-instelling. Giften en legaten aan de Stichting Leefkringhuizen
Nieuwendammerham zijn fiscaal aftrekbaar.
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