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1. Van het bestuur
Een nieuw bestuur, een vernieuwd management, een uitgestoken hand van de gemeente
om de actuele financiële nood te lenigen, een
nieuw werkplan als onderlegger voor de nabije
toekomst, een definitief afscheid van onze oprichter en oud-directeur en aanpassing van het
personeelsbestand aan de financiële middelen.
De term ‘veelbewogen’ is bijna een eufemisme voor de hele reeks van gebeurtenissen en
maatregelen die het jaar 2017 kenmerken, als
moment van grote verandering in het toch al
veelbewogen, ruim dertigjarige, bestaan van
het Leefkringhuis.
2017: Het jaar van sanering en nieuw beleid
Dit jaarverslag staat in het teken van de belangrijke koerswijziging die in 2017 noodzakelijk was
om financieel weer gezond te worden. De belangrijkste aspecten van die koerswijziging zijn:
• verandering in financiering, sanering schulden
en bezuiniging op apparaats- en personeelskosten: kortom financiële gezondmaking van
het Leefkringhuis
• aanloop tot een nieuw plan als richtinggevend
middel om continuïteit in dienstverlening te
waarborgen, nieuw meerjarenbeleid tot uitvoering te brengen en financiën in combinatie met
de taakstelling ook in de toekomst gezond te
houden
• versterking van management en beleid door
bestuurswisseling bij wijze van vers bloed en
nieuwe daadkracht.

Verandering in financiering en sanering schulden
Er is één groot nadeel aan het nooit nee verkopen aan de mensen die hulp nodig hebben: zo’n
solidaire grondslag kost meer geld dan we jaarlijks ontvangen. De vaste financiering bestaande
uit de jaarlijkse gemeentelijke subsidie wordt
immers verstrekt op grond van een maximale
begroting, niet op grond van de werkelijke hoeveelheid zorg en ambulante hulp die groeit naar
gelang de hulpbehoefte in Noord. Daarbij blijkt
dat deze vaste financiering in vergelijking met
andere Amsterdamse instellingen voor vrouwenopvang en logeer/veiligheidsfuncties voor
kinderen structureel te laag is. Het is dus altijd
sappelen voor het Leefkringhuis.
Toch konden wij aan dit wederkerende probleem
elk jaar wel het hoofd bieden en konden we
jaar in jaar uit de eindjes aan elkaar knopen.
Anders dan de meeste Amsterdamse zorg- en
welzijnsinstellingen hadden wij immers het
voordeel van de betrokkenheid van onze weldoeners en helpers (zie ook hoofdstuk 5 van dit
jaarverslag) voor ambulante taken en voedselbanken. Onze principiële keuze voor solidariteit
en no-nonsense hulpbetoon was financieel vol
te houden dankzij de giften en andere bijdragen van tal van sponsors uit het bedrijfsleven,
van fondsen en van particulieren. Dienstbetoon
aan de mensen met de grootste problemen kan
hierdoor voorop blijven staan en ons motto kon
blijven luiden: “Het komt goed”. In feite kun je
spreken van cofinanciering door bedrijfsleven en
fondsen, met name voor die functies (spreekuur,
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voedselbanken, buurtactiviteiten) die niet of niet
volledig door de gemeente werden gefinancierd.
De financiële solidariteit van bedrijfsleven en
fondsen was in het bijzonder erg welkom door de
stijging van aantallen hulpvragen door groei en
verandering van de hulpvraag van groepen in de
lokale samenleving. Er is sprake van meer vluchtelingen en statushouders, meer mensen met
psychische klachten als gevolg van oorlogstrauma’s en verlies van familieleden. Ook extra’s op
het gebied van schoolkosten en maatschappelijke participatie voor bij ons opgenomen kinderen
bleken nodig.
In de loop van 2017 begonnen er echter steeds
meer alarmbellen te rinkelen. Het ging om de
financiële vooruitzichten voor het lopende jaar
en daaropvolgende jaren en in haar geheel de
financiële gezondheid van het Leefkringhuis.
Anders dan in voorgaande jaren haakten diverse
fondsen en bedrijven in 2016 en 2017 onvoorzien
af. Dat gebeurde om op zich heel begrijpelijke
redenen: voor bedrijven geldt vaak dat ze eens in
de zoveel jaar hun goede doelen tegen het licht
houden en kiezen voor de financiering van andere maatschappelijke initiatieven. Dat verschijnsel
doet zich ook voor bij fondsen, ook door de sterk
toegenomen aantallen verzoeken om financiële
ondersteuning. In een periode dat de overheid
bezuinigt wordt een groter beroep gedaan op
fondsen.
Een structureel tekort bij een gelijkblijvende of
zelfs groeiende hulpvraag ontstaat dan makkelijk. Door de pas op de plaats makende sponsors
daalde in 2016 het bedrag aan giften en donaties
structureel met liefst ruim een ton (op 3 ton per
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jaar), terwijl juist in 2016 en 2017 de personeelskosten sterk waren gestegen en de subsidie
structureel achterbleef. Dat betekende voor ons
een financieel gat dat dreigde blijvend te worden, zodanig zelfs dat het voortbestaan van het
Leefkringhuis in het geding kwam. Het was niet
mogelijk om onszelf aan de haren uit het financieel moeras te trekken. Dit temeer omdat ons
eigen vermogen het afgelopen jaar negatief was,
kwam het moment in zicht kwam dat wij niet
meer aan onze verplichtingen konden voldoen.
Dit werd nog eens versterkt omdat het financieel
management een te weinig voorspellend vermogen had om te anticiperen op veranderingen in
de financiering.
De alarmerende conclusies zijn door het bestuur
in de zomer van 2017 voorgelegd aan onze vaste
financier, de gemeente Amsterdam. Gelukkig
waren wethouders, na gedegen ambtelijk onderzoek en behandeling in de gemeenteraad, bereid
om met een financiële injectie de onmiddellijke
nood te lenigen. Logischerwijs verbonden de
wethouders een aantal voorwaarden aan hun
uitgestoken hand: sanering van schulden, gezondmaking van de financiën door verlaging van
de personeelskosten en bereidheid bij personeel
en bestuur om het hulpbeleid te herijken aan de
hand van een nieuw werkplan. Tevens moest het
Leefkringhuis bereid zijn het bestuur te vervangen door een nieuw bestuur dat voortvarend alle
noodzakelijke beleidswijzigingen, samen met de
directeur, vorm zou gaan geven en het financieel
management zou versterken. Van de vorige directeur en oprichter van het Leefkringhuis Paul
Scheerder (in 2017 nog als directie-adviseur

werkzaam) werd eind 2017 afscheid genomen.
Overigens met niet anders dan grote waardering
voor zijn jarenlange tomeloze inzet voor iedereen
die bij het Leefkringhuis om hulp aanklopte.
De bereidheid van de gemeente om financieel bij
te springen kwam gelukkig bovenop de bereidheid tot meedenken over financieringsvraagstukken door verscheidene institutionele ondersteuners van onze instelling. Ook zette menig bedrijf
en fonds zich extra in om middelen ter beschikking te stellen voor financiële administratie en
officemanagement. Desondanks moesten we
rekening houden met een vermindering van
de bijdragen van het bedrijfsleven en fondsen
voor de komende jaren. Alle bijdragen van de
gemeente hadden effect: ze zorgden voor veel
gezondere financiële vooruitzichten en een positief resultaat over het jaar 2017. Het hele tekort
uit het verleden is inmiddels weggestreept, zodat
de stichting weer ten volle kan voldoen aan haar
verplichtingen. Overigens worden de financiële
jaarstukken separaat van dit jaarverslag gepubliceerd.
Bovenop de gemeentelijke financiële injectie is in
2017 en 2018 27 procent gesneden in het personeelsbudget, zodat er een aanzienlijke vermindering van kosten is bereikt. Aan de inkomstenkant hebben fondsen ook door de coöperatieve
houding van de gemeente én het veel strakkere
financieel management weer meer vertrouwen
in de stichting, zodat ze ook weer meer over de
brug komen. In 2018 onderhandelen we verder
met de gemeente over een structurele aanpassing van de opvang- en logeertarieven tot het
niveau dat gebruikelijk is in Amsterdam.

Deze saneringsoperatie heeft ook nadelen: er
was afgelopen jaar minder personeel terwijl de
taken en werkbelasting eerder complexer en
omvangrijker worden. Voor het zittende personeel is dit niet lang vol te houden, ook niet gezien
de maatschappelijke opdracht van het Leefkringhuis. We vertrouwen erop dat de subsidie
structureel dusdanig wordt aangepast dat wij
in 2018 de omvang van het personeelsbestand
substantieel kunnen verruimen.
Aanloop tot nieuw werkplan
Centraal in de financiële sanering stond – naast
extra financiering door de gemeente - het terugbrengen van de te zeer gegroeide personeels- en
apparaatskosten. Daarvoor moest in 2017 al een
begin worden gemaakt met afvloeiing van personeel: van 19 naar 13 personeelsleden in één jaar
tijds. Dat is zeer aanzienlijk.
De vraag is of onze instelling met minder personeel en dus minder kosten nog wel haar DNA
– de solidariteit met en effectief hulpbetoon aan
mensen aan de onderkant van de samenleving
– voldoende waar kan maken. Centraal komt te
staan voor de nabije toekomst een hernieuwd
evenwicht tussen idealisme, solidariteit en professionaliteit. Want hoe belangrijk ook dat DNA
is, het moet financieel wél beheersbaar blijven.
Voor de beantwoording van dit vraagstuk is eind
2017 en in de eerste maanden van 2018 een
quick scan naar de ‘Meerwaarde en betekenis
van het Leefkringhuis’ gehouden. De uitkomst
van dit onderzoek zal bepalen hoe onze toekomst
er ook na 2018 uit gaat zien.
Wat inmiddels in gang is gezet is onze deelname
aan de lokale vormen van nauwe samenwerking
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tussen welzijnsinstellingen. Alle plannen voor
één helder overleg, één samenhangend aanbod
en intensieve samenwerking tussen negen welzijnsinstellingen onder één financieel gesternte
kregen in 2017 vorm door het convenant Samen
Noord. Onze instelling is één van de organisaties die hieraan deelneemt, naast instellingen
als speeltuinwerk (SPIN), maatschappelijk werk
en schuldsanering (Doras), jeugd- en jongerenwerk (DOCK), vrijwilligers (Vrijwilligerscentrale),
kinderwerk (Wijsneus), buurtcentra (Civic) en
anderen. De samenwerking werd in oktober 2017
na ruim een jaar voorbereiding daadwerkelijk
gestart. In de praktijk betekent dit dat wij als
nulde- en eerstelijns hulpinstelling projectmatig
samenwerken en ons ook aan buurtprojecten
financieel committeren. Een vergelijkbare ‘productie’-samenwerking hebben wij met de zorginstellingen van de zgn. Krijtmolenalliantie met als
participanten onder andere verpleeghuizen, GGZ,
revalidatie-instellingen, thuiszorginstellingen,
huisartsen, wijkverpleegkunde, Leger des Heils
en het BovenIJ ziekenhuis onder de titel ‘Beter
Samen in Noord’.
Nieuw bestuur en management
Het vorige bestuur heeft jarenlang hard gewerkt
aan de continuïteit van ons Leefkringhuis. Maar
ook die inzet van individuele bestuursleden was
eindig. De maatregelen van de gemeente en
de nieuwe plannen vergden een wisseling van
de wacht in het bestuur. Hierdoor is het vorige
bestuur collectief afgetreden en in de herfst
van 2017 vervangen door een nieuw bestuur. In
hoofdstuk 4 kunt u hierover meer details lezen.
Ook in het management kwamen veranderingen.
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De formatie voor de directie is teruggebracht
naar 1 directeursfunctie die vorm kreeg door de
aanstelling van Meredith Smith.
Het bestaansrecht van het Leefkringhuis in
Noord
Ondanks de financiële vraagstukken was 2017
ook ‘gewoon’ een jaar waarin we veel mensen,
kinderen en ouders, alleenstaanden en gehuwden, jongeren en ouderen, hulp konden geven.
En niet alleen om methodische hulp en voorzien
in een veilige plek om te slapen en naar school
te gaan, maar ook om het voorzien in simpelweg
de dagelijkse maaltijden: via onze twee voedselbanken. Daarom was 2017 wederom een jaar
waarin de hulpverlening elke dag doorging, een
jaar waarin onze beroepskrachten en vrijwilligers 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 zijn
armoede, werkloosheid en schulden nooit
weggeweest. Integendeel, de buurt neemt nog
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, meer en beter bewegen door fysieke
inspanning in het Noorderpark, de aanpak van
eenzaamheid onder alleenwonende Vogelbuurters, actie voeren tegen het oprukken van lelijke
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nieuwbouw en hotels in de buurt tot de inzet
van het wijkbeheer van woningcorporatie Eigen
Haard. Vele bewoners uit de Vogelbuurt (de
‘Vogelburen’) zijn maatschappelijk actief geworden en komen op voor het behoud van het eigen
Noordse karakter van de volksbuurt. 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.
Lang niet iedereen lukt het om deel te nemen
aan de opgaande lijn die de Vogelbuurt en andere
buurten in Noord kenmerkt.

Amsterdam-Noord, 12 april 2018
Henk Dijkstra,
voorzitter bestuur Stichting Leefkringhuizen
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2. Het 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.
De kern van de aanpak van onze beroepskrachten
en vrijwilligers 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, lastige protocollen of
ingewikkelde, tijdrovende intakes. Solidariteit
met de allerarmsten gaat bij ons boven complexe
hulpverleningstrajecten en onnodig gedetailleerde
anamneses en hulpplannen. Ons aanbod wordt
gekenmerkt door de afwezigheid van nodeloze
rapportages, 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. Wat niet betekent dat de geboden hulp
niet methodisch zou zijn en uitsluitend praktisch.
Wel degelijk hanteren onze hulpverleners beproefde methoden uit het maatschappelijk werk en de
sociotherapie – maar snel, direct en doortastend.

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 naar
de 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 onze hulpverleners
bijna dagelijks mee te maken hebben. Ook gaan
we uit van het gegeven dat lang niet iedere hulpvrager bij ons aanklopt om langdurende zorg, het
uitgebreid bespreken van opvoedingsproblemen
en het doen van uitgebreide gezinsinterventies.
Velen komen immers met heel directe praktische
vragen op ons spreekuur: dreigende huisuit-
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zetting, financiële nood en schulden, huiselijk
geweld of tekort aan gezond voedsel. Pas als die
primaire hulpvragen zijn beantwoord, ontstaan er
ruimte en vertrouwen voor langerdurende hulp
en het versterken van het draagvlak van ouders
en kinderen.
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 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 organiseren van wekelijks vier inloopspreekuren voor de inwoners van Noord met een breed
scala van hulpvragen;
Doelstelling 2:
Het bieden van structurele ondersteuning aan
inwoners van Noord via een ambulant hulptraject op het gebied van financiën, gezinsrelaties,
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voorkomen huiselijk geweld, schoolproblemen,
voorkomen crisis-situaties;
Doelstelling 3:
Het tegengaan van huisuitzettingen in Noord.
Voedselbank Amsterdam-Noord (opgezet door
het Leefkringhuis)
Doelstelling 1:
Het wekelijks ondersteunen van inwoners uit
Noord met een (gezond) voedselpakket;
Doelstelling 2:
Het verzorgen van programma ‘Meer dan voedsel
alleen’, met name 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/24 uurs opvang
Doelstelling 1:
Hulp geven aan kinderen van 0 tot 20 jaar uit
(multi-) probleemgezinnen in Noord door het
aanbieden in een huiselijke setting van een
rustperiode van 3 tot 6 maanden, waarin gewerkt
wordt aan structuur en stabilisatie. De nadruk ligt
dus op een tijdige time-out voor in hun ontwikkeling bedreigde kinderen. Terugkeer naar huis
is altijd het uitgangspunt. Er is 24/7 begeleiding.
In Noord is er geen andere logeerfunctie voor
kinderen van 0-20 jaar. Wij werken in voorkomende gevallen nauw samen met de GGD, jeugdbescherming, vertrouwensarts kindermishandeling
en andere netwerkpartners;
Doelstelling 2:
Tienermoeders uit Noord ondersteunen in hun
ontwikkeling, geven van structuur en stabiliteit,
maar ook ondersteuning bieden ten aanzien van

de vele praktische vragen rond kinderverzorging
en opvoeding.
Vrouwenopvang
Doelstelling:
Bieden van kleinschalige opvang voor vrouwen
met of zonder kinderen die slachtoffer zijn van
huiselijk geweld. Dit is niet Noordgebonden (dus
stedelijke opvangfunctie). 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 complexe psychiatrische aandoeningen. Om daaraan tegemoet te
komen werken wij nauw samen met de GGD, de
GGZ (Mentrum) en het Leger des Heils.
Wij hadden ultimo 2017 13 medewerkers parttime in loondienst, een evenwichtige mix tussen
hbo- en mbo-geschoolden. Daarnaast wordt een
hele reeks taken zoals voedseluitgifte, vervoer,
onderhoud e.d. uitgevoerd door enkele tientallen actieve en gemotiveerde vrijwilligers plus
stagiaires.
Het wordt moeilijker…
Opvallend in 2017 waren problemen met orde
en gedrag door bij ons verblijvende ouders met
kinderen. Nu is dat niet zo vreemd: de omstandigheden van ouders en de gezinsproblemen zijn
sowieso al zeer complex te noemen en het is juist
onze opdracht om mensen die niet goed omgaan
met hun problemen, een veilige plaats te bieden
zodat we daar samen aan kunnen werken. Maar
Leefkringhuis-breed wordt een omslag ervaren in

het contact met de doelgroep: er is vaker sprake
van agressie en intimidatie van hulpvragers richting hulpverleners, en dat doet nogal afbreuk aan
de ‘onbevangenheid’ van onze medewerkers.
Binnen de opvang is het noodzakelijk geworden
om strakker regels te hanteren, sneller over te
gaan tot het wijzen op consequenties van misdragingen en een enkele keer moeten we zelfs
overgaan tot het beëindigen van het verblijf als
ultieme remedie tegen agressie en intimidatie
jegens ons personeel en medebewoners. Soms
zoeken bewoners hun heil bij de rechtbank. De
laatste keer dat in 2017 een verblijf werd beëindigd wegens onacceptabel gedrag, werd er een
kort geding aangespannen tegen het Leefkringhuis (dat wij overigens hebben gewonnen). Juridisering van hulpverleningsrelaties is overigens
sowieso een tendens binnen de maatschappelijke
opvang en in bredere zin de hele zorgsector. Er
wordt vaker gedreigd met advocaten, dusdanig
dat wij overwegen in 2018 te beginnen met een
financiële reservering voor rechtshulp voor onze
stichting. Opvallend is ook dat meer hulpvragers
tekenen vertonen van psychiatrische problemen.
Met dit soort verschijnselen wordt ons werk er
niet gemakkelijker op.
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. Eind 2017 hadden onze
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twee voedselbanken 161 huishoudens als vaste
klant: mensen die eenmaal per week een voedselpakket op een vastgesteld tijdstip ophalen. Dit
is minder dan in 2016, toen telden wij ruim 190
huishoudens en in totaal 450 personen. 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.
De twee voedselbanken doen meer dan alleen
voedsel en huisraad uitdelen. Wij verzorgen ook
het programma ‘Meer dan voedsel alleen’: het
toeleiden van voedselbankklanten naar onze
hulpverlening en/of die van andere instellingen,
zodat ook gewerkt kan gaan worden aan de oorzaken van armoede en schulden. Uiteraard werken wij op intensieve wijze samen met de Centrale Voedselbank Amsterdam, die de bevoorrading
verzorgt en de begeleiding doet van alle voedselbanken binnen de gemeentegrenzen. Wekelijks
houden intakers van de Centrale Voedselbank de
intakes op locaties van het Leefkringhuis samen
met maatschappelijk werkers van het Leefkringhuis. Daarnaast werken wij ook nauw samen
met de instelling voor algemeen maatschappelijk werk in Noord, Doras. In september hebben
wij samen een fietsweek georganiseerd. Ook
brengen maatschappelijk werkers bij de voedselbank-intake het aanbod van ketenpartners zoals
Doras onder de aandacht.

In samenwerking met Doras en een aantal andere partijen hebben wij in 2017 twee bijeenkomsten georganiseerd voor de doelgroep:
1. Voor mensen die bijna klaar zijn met de
schuldsanering en enige behoefte hebben aan
verdere ondersteuning. Het is immers een grote stap om het ineens op eigen kracht te doen.
2. Voor mensen die willen overstappen van
zorgverzekeraar, maar het niet goed weten
omdat ze veel gebruik maken van medicatie en
consultatie bij de huisarts.
In november organiseerden wij tevens de aftrap
van ‘Meer dan voedsel alleen’: een bijeenkomst in
Huis van de Wijk de Meeuw, waarbij het Leefkringhuis de kledingbank in Noord presenteerde,
de Sociale Kruidenier ten aanvulling op het voedselpakket en de gratis naschoolse opvang voor
basisschoolkinderen bij het Fort.
Ambulante hulp
Wij hebben de indruk dat alle bekendheid van het
Leefkringhuis (via de serie ‘Schuldig’ in 2016) 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. 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.
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In 2017 zijn wij overgegaan tot een apart spreekuur voor statushouders, gezien de toenemende
vraag en de specifieke aard van de hulpvragen
van erkende vluchtelingen. In het verslagjaar
kregen ruim veertig statushouders ondersteuning van het Leefkringhuis bij het wegwijs
worden in Nederland, bij vragen rond inkomen en
uitkering en bij inburgering. Bovendien zagen we
bij statushouders in 2017 dezelfde problematiek
de kop op steken die wij ook kennen uit Nederlandse gezinnen: opvoedingsvragen, werkloosheid, schulden, betaalbare huisvesting. Bij deze
hulpverlening bleek 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.

gedragsproblemen 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.

Toch niet iedereen…
We kunnen bijna iedereen 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 jaarverslag van vorig jaar opmerkten: aan mannen biedt
het Leefkringhuis geen verblijf/opvangplaats. 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.
Zoals gezegd: aan mensen die ernstig zijn verslaafd of psychiatrische patiënten met ernstige

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.
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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
stadsdeelcommissie Noord en hulpverlenende
instellingen.

3. Hulpvragen en hulpaanbod in 2017
Voor het jaarverslag is vooral van belang welke
mensen er in 2017 met welke problemen bij ons
aanklopten en welk hulpaanbod wij daar tegenover hebben gesteld. In deze paragrafen geven
wij een indruk van hulpvraag en hulpaanbod
aan de hand van ons registratiesysteem.
In totaal hebben wij in het verslagjaar 243 nieuwe
dossiers ingevoerd. Nieuwe dossiers worden
ingevoerd indien problemen langer duren/complexer zijn dan de contactmomenten op ons
spreekuur toelaten. Wat betreft de opvang (intra-

muraal) hebben wij 87 meldingen ontvangen van
een verzoek om verblijf in een van onze huizen
en hebben wij 68 intakegesprekken gevoerd. Correcte registratie van de problemen blijft echter
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.
Vrouwenopvang en logeerfunctie
De stand van zaken in 2017 is als volgt:

Aantal aanmeldingen
in 2017

Aantal afwijzingen/
verwijzingen

Aantal opnames
vrouwenopvang

Aantal opnames
Logeerfunctie

Geboden crisisplekken

Aanmeldingen: 87

Directe afwijzingen: 17

Doelstelling
gemeente: 10

Doelstelling
gemeente: 15

Geen doelstelling
vereist

Afgenomen intakes: 68

Aantal verwijzingen: 54

Gerealiseerd: 12

Gerealiseerd: 17

Aantal: 6

Doorstroming opvang totaal 2017

Aantallen

Doorstroming opvang totaal 2017

Aantallen

Woning via urgentie

2

Vertrek uit NL

1

HVO Querido

1

Volksbond

2

Leger des Heils

2

De Panne

1

Eigen netwerk

4

Terug naar partner

1

Kleiklooster

1

Crisisplek via GGD

1

Kamers met Kansen

1

Onbekend

1

Met het aantal doorstromingen kunnen we voorzichtig stellen dat er weer wat opening lijkt te komen in
de vervolgsituatie van hulpvragers ná hun opname en ontslag uit het Leefkringhuis.
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Afkomst en nationaliteit
De afkomst van het 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 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.
Desondanks valt op dat de grootste groep hulpvragers 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 2016, hetgeen
wellicht te maken heeft met het feit dat in Tuindorp Buiksloot, dat overwegend wordt bewoond
door geboren en getogen Amsterdammers, vorig
jaar een spreekuur hebben geopend in buurthuis
De Driehoek. Eenzelfde ontwikkeling doet zich
ook voor bij autochtone hulpvragers in Floradorp.
Huurschuld en dreigende huisuitzetting waren hier
de grootste problemen.

Zoals gezegd zijn er per einde 2017 veertig statushouders bekend bij het Leefkringhuis en kregen
zij ondersteuning bij praktische zaken zoals het
vertalen en invullen van formulieren, bellen naar
instanties, verwijzing naar inburgering en Nederlandse lessen en verwijzingen op het gebied van
maatschappelijke participatie. Overigens merkten
wij in 2017 dat Vluchtelingenwerk te weinig uren
op jaarbasis per statushouder heeft en hulpvragers niet voldoende kan bieden qua begeleiding.
Het Leefkringhuis wil met Vluchtelingenwerk een
intensieve samenwerking aangaan.
Belangrijke verandering binnen de ambulante
hulp
Wij moesten medio 2017 besluiten ons niet meer
te richten op huisuitzettingen. Inkrimping van
personeel betekende immers ook inkrimping van
activiteiten, zeker die inzet waar tegenover geen
financiële tegemoetkoming staat. Daarbij komt dat
veel meer dan in het verleden woningcorporaties
naar andere wegen zoeken om huurachterstanden
aan te pakken, zodat de aantallen huisuitzettingen
fors zijn verminderd in ons verzorgingsgebied.

Voedselbanken Amsterdam-Noord: stand 31 december 2017
Locaties

Aantal huishoudens
in 2017

1-2 personen

3-5 personen

6+ personen

Akkerwindeweg

81

47

32

14

Adelaarsweg

80

49

21

10

In 2017 heeft het Leefkringhuis met ondersteuning van de Noordse bedrijven Winkelmanagement en
Bring at Work een donatie gekregen van de Rabobank. Met dit geld zijn we in staat gesteld de pakketten van de Voedselbank met meer vers voedsel te kunnen aanvullen.
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4. Bestuur en directie in 2017
De sanering van de financiën, de vermindering
van het personeelsbestand en de herziening van
het bestuur leidde in 2017 tot de voorbereidingen
van een nieuw werkplan. Dit komt in 2018 uit.
De nijpende financiële situatie in 2017 noodzaakte niet alleen tot sanering van uitgaven en eigen
vermogen, maar leidde ook tot een strakker
toezicht vanuit de gemeente, mede als uitkomst
van de besprekingen met de wethouders over de
noodzaak tot incidentele en structurele verruiming van de financiering. Daarnaast lieten de
gemeente en enkele betrokken fondsen eind 2017
een onderzoek naar de ‘Meerwaarde en betekenis van het Leefkringhuis’ uitvoeren, om daarmee
functie van het Leefkringhuis te midden van alle
andere voorzieningen in Noord goed in beeld te
krijgen.
De verwachting is dat eind januari 2018 de resultaten van het onderzoek bekend zullen zijn,
waarna bestuur en directie aan de hand daarvan
een nieuw beleids- of werkplan zullen opstellen.
Hiermee wordt het in 2016 opgestelde werkplan
‘Op koers naar 2019’ aangepast.

en Hetty Vlug (algemeen lid). Er was eind 2017
nog een vacature voor één bestuurslid.
De directie van het Leefkringhuis wordt gevormd
door Meredith Smith. Paul Scheerder was tot het
najaar van 2017 directieadviseur.
Bestuur en directie prijzen zich gelukkig met een
Comité van Aanbeveling bestaande uit mr. Job
Cohen, drs. Caty Asscher en Roberto Payer.
Voor alle inzet, tijd en betrokkenheid zeggen wij
het vorige bestuur én natuurlijk oud-directeur
Paul Scheerder uitgebreid dank. Aan het afscheid
van hem is eind 2017 ruimschoots aandacht
gegeven door een diner in aanwezigheid van de
twee Amsterdamse wethouders Eric van der Burg
en Arjan Vliegenthart.

Gegevens bestuur en directie
Het Gère Paulussen Leefkringhuis wordt geëxploiteerd door de Stichting Leefkringhuizen
Nieuwendammerham.
Bestuursleden zijn onbezoldigd en per ultimo
2017: Henk Dijkstra (voorzitter), Niek van der Linden (secretaris), Theo de Vries (penningmeester)
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Beloningen staf Stichting Leefkringhuizen
Overzicht beloningen staf Stichting Leefkringhuizen
Naam:

M.H.Smith

Functie:

Directeur

Dienstverband looptijd:

Onbepaald

Uren:
Parttime %:
Periode:

36
1,00
1/1-31/12

Brutoloon:

62.872

IKB uitkering:

2.206

Pensioenen:

6.892

Eindejaarsuitkering:

0

Totaal jaarinkomen:

71.970

SV lasten(werkgeversdeel):

9.247

Belastbare vergoedingen/bijtellingen:

0

Bezoldiging 2017

81.217

Bezoldiging 2016

86.335
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Organogram

BESTUUR

OFFICE MANAGEMENT

DIRECTEUR

SECRETARIAAT

AMBULANTE HULP

VROUWENOPVANG

24 UURS OPVANG

VOEDSELBANK
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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 medewerkers 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. Financieel deskundigen
van de Noordse Rotaryclubs helpen mee met het
jaarlijkse invullen van belastingaangiftes. Ook
zou het vieren van jaarlijkse hoogtepunten als
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, zoals de
opbrengsten uit benefietdiners en golftoernooien
door de beide Rotaryclubs van Noord. Woningcorporaties helpen ons bij huisvesting en woning-

onderhoud. 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 waren in 2017:
- Koninklijke Ahold
- Augustinuskerk
- Bring at Work
- Conferentie Nederlandse Religieuzen
- De Nederlandsche Bank
- Fonds Prosan
- Gemba Service BV
- Giving Platform
- Hema hoofdkantoor
- Hilton Amsterdam
- Jumbo Landsmeer
- Kinderdagverblijf De Toverkruid
- Klinische Informatiekunde AMC
- Laat ze maar lachen
- Lokaal 3 - Reclamestudio
- Nationaal Fonds Kinderhulp
- Quota Amsterdam
- Rotaryclub Amsterdam-Nieuwendam
- Rotaryclub Amsterdam-Noord
- Rotaryclub Amsterdam International
- Sezen Academie
- Shell Amsterdam-Noord
- Stichting In het Veldwerk
- Stichting Rooms-Catholijk Oude Armen Kantoor
- Stichting Het RC Maagdenhuis
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- Stichting Hulp na Onderzoek
- Stichting Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe
- TT Tekst Communicatieadvies
- Winkelmanagement
- Woningcorporaties Eigen Haard en Ymere.
Bijzondere aandacht voor…
Sommige instellingen of Noordse organisaties
bleken onvermoeibaar in dit verslagjaar. Bij elke
tegenslag, of concrete vraag, stonden ze voor ons
klaar. Wij noemen als voorbeeld:
•R
 otaryclub Nieuwendam en Rotaryclub
Noord: deze hebben zich zeer intensief ingezet
voor het Leefkringhuis in 2017. Zowel voor onze
hulpvragers als ons personeel! Met het groot
geldbedrag dat zij dankzij een zeer goedbezocht
benefietdiner aan het Leefkringhuis geschonken hebben, hebben we een slag kunnen maken in de professionalisering en konden we o.a.
extra veel doen aan deskundigheidsbevordering
via cursussen voor ons personeel.
•L
 aat ze maar lachen: deze groep bezorgt eens
per kwartaal de kinderen van onze voedselbank
een leuke dag.
•K
 inderdagverblijf De Toverkruid: voor de
tweede keer op rij staken de ouders en medewerkers van dit kinderdagverblijf ontzettend
veel werk in het aanbieden van Sinterklaascadeaus aan onze voedselbankkinderen.
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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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