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In de afgelopen vier jaar is Veldwerk Amsterdam uitgegroeid tot een professionele 
organisatie die door vele hulpverlenende instanties in Amsterdam gezien wordt als 
toegankelijk, goed bereikbaar en betrokken. Tot augustus 2011 maakte Veldwerk 
Amsterdam deel uit van een Ketenunit waarin we samenwerkten met GGD, DWI, GGZ, 
Arkin, politie en het Openbaar Ministerie. Sinds 15 augustus zijn de vijf Amsterdamse 
Ketenunits opgegaan in twee Veiligheidshuizen. Dit samenwerkingsverband van 
gemeenten, justitiële organisaties en zorginstellingen richt zich op een bredere doelgroep, 
onder wie de Top600-daders.

De komst van het Veiligheidshuis bracht voor Veldwerk Amsterdam verder weinig 
veranderingen met zich mee. Hooguit wat naamsveranderingen. Zo spreken we niet meer 
van een ketenunitspreekuur, maar van een veiligheidshuisspreekuur. De opzet is hetzelfde 
gebleven. En ook is de GGD nog steeds onze dagelijkse opdrachtgever en zitten we 
regelmatig met dezelfde partijen aan tafel als in de tijd van de Ketenunits. Samen blijven 
we tot doel houden om veelplegers, zorgmijders en verslaafden in een traject te krijgen.

VELDWERK IN 
BREDER VERBAND

Veldwerk Amsterdam werd op initiatief van De Regenboog Groep, Arkin en Streetcornerwork in 

2008 opgericht met als doel dak- en thuislozen die problemen hebben, niet gebruik maken van 

het zorgaanbod of overlast bezorgen te signaleren en te motiveren om zorg en hulp te aanvaarden.

De GGD, afdeling Vangnet en Advies, is de dagelijkse opdrachtgever en Dienst Wonen, Zorg en 

Samenleven financiert Veldwerk Amsterdam.
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OPVANG, HUISVESTING, ZORG, 
UITKERING EN DAGBESTEDING 

Onze veldwerkers zijn continue bezig om 
mensen uit de OGGZ-groep die nog geen 
gebruik maken van zorgaanbod  of overlast 
bezorgen in aanmerking te laten komen voor 
opvang, huisvesting, zorg, uitkering en 
dagbesteding. Om de vaart er in te houden 
en snel resultaat te boeken, proberen ze 
alvast de aanvraag voor een identiteitskaart, 
uitkering of ziektekostenverzekering voor ze 
op te starten om hen later meteen aan te 
laten haken bij een klantmanager van DWI 
en in contact te brengen met een zorginstel-
ling. Ze zijn op één werkdag vaak wel met 
25 mensen uit de doelgroep bezig en sterk in 
het direct oppakken van een situatie. 
Ze maken afspraken, gaan met de mensen 
langs instanties of bieden bijvoorbeeld 
niet-rechthebbenden aan bij de GGD voor 
repatriëring naar eigen gemeente of land van 

herkomst. Als het even kan ondernemen 
ze onmiddellijk actie. Lastiger wordt dat als 
iemand te dronken is of stijf staat van de 
cocaïne. En onze veldwerkers kwamen in 
2011 nog wel meer knelpunten tegen…

Dagbesteding
In de afgelopen vier jaar Veldwerk is het 
maar al te vaak duidelijk geworden dat 
gebrek aan dagbesteding voor mensen uit 
de OGGZ-populatie een groot probleem is 
en blijft. Dat terwijl dagbesteding juist voor 
die doelgroep van groot belang is om 
isolatie, eenzaamheid en verveling te 
voorkomen. Woonbegeleiders, traject- en 
klantmanagers zouden wat ons betreft nog 
actiever achter het volgen van dagbesteding 
aan kunnen zitten. Om hen te enthousias-
meren hebben wij in 2011 tweemaal een toer 

langs een aantal dagbestedingsprojecten 
georganiseerd. Bovendien namen wij 
regelmatig zelf het initiatief om cliënten bij 
hun traject- of klantmanager voor de dragen 
voor dagbesteding en vroegen  wij woon-
begeleiders en pensionhouders in een brief 
nog eens speciaal om aandacht voor dit 
probleem.

Repatriëring 
Voor niet-rechthebbenden die wel rechten 
hebben elders in Nederland zoeken we 
aansluiting bij de lokale hulpverlening aldaar. 
Wij brengen de mensen er desnoods naar 
toe. Ook bij niet-rechthebbenden uit het 
buitenland zoeken wij zoveel mogelijk 
aansluiting bij lokale hulpverlening in het 
land van herkomst. Daarna volgt repa-
triëring, doorgaans via Eurolines. Voor 



West-Europeanen lukt dit meestal goed, 
maar voor Oost-Europeanen is dat lastiger. 
Wij werken hierbij samen met GGD, 
AMOC, het Drugspastoraat en de Poolse 
organisatie Barka. Feit blijft dat er in 
de meeste Midden- en Oost-Europese 
landen tot op heden een goede opvang 
ontbreekt waardoor teruggaan niet 
altijd aantrekkelijk is.

Drinkersruimtes
Isolement, eenzaamheid en het gebrek aan 
een sociaal netwerk vormen vaak voor 
onze doelgroep aanleiding om elkaar voor 
de gezelligheid op drinkersplekken te 
ont moeten. Om die overlast te beperken 

hebben wij al eerder voorgesteld drinkers-
ruimtes te overwegen. We zijn in 2011 met 
een ambtelijke delegatie mee geweest naar 
een voorbeeld van een drinkersruimte 
in Amersfoort en hebben regelmatig 
mee gepraat over de voor- en nadelen 
van dergelijke ruimtes op plekken als 
de Westermarkt en het Oosterpark.

Communicatie
Goede en open communicatie blijft voor 
Veldwerk Amsterdam altijd een belangrijk 
aandachtspunt. Helaas zagen we in 2011 
toch weer herhaaldelijk voorbeelden van 
miscommunicatie. Van slechte communi-
catie tussen cliënt en begeleider, maar 

ook tussen instanties en organisaties 
onderling. Vooral personeelswisselingen 
scoren hoog in het veroorzaken van 
miscommunicatie, maar ook slechte 
bereikbaarheid, het niet nakomen van 
afspraken en te lange wachttijden staan in 
de top-10. Wij schromen niet zo af en toe 
gesignaleerde communicatie knelpunten 
aan te kaarten om vervolgens met 
efficiënte oplossingen te komen. Dat is 
immers in het belang van goede samen-
werking en afstemming tussen de diverse 
zorginstellingen, maatschappelijke 
organisaties en gemeentelijke diensten 
zoals de GGD, Dienst Werk en Inkomen, 
de politie en Dienst Stadstoezicht.



SAMENWERKING
Alleen efficiënte samenwerking met verschillende partijen 
maakt dat ons veldwerk uiteindelijk leidt tot tevredenheid 
bij zowel mensen uit de doelgroep en hulpverleners als bij 
bewoners, ondernemers en politie. Uiteraard werken we het 

meeste samen met onze dagelijkse opdrachtgever, de GGD, 
afdeling Vangnet & Advies, aan wie we ook wekelijks verant-
woording afleggen over onze werkzaamheden en resultaten. 
In Oost maken we deel uit van een samenwerkingsverband 
rond de aanpak Oosterpark, waarin DZS, stadsdelen, politie en 
zorginstellingen zitten. Ook zijn we aanwezig bij een wekelijkse 
briefing op bureau Linnaeusstraat met politie en Handhaving 
en hebben we goed contact met het Buurtbeveiligingsteam 
Oosterpark. In het Veiligheidshuis nemen we samen met  de 
GGD, DWI, GGZ, Arkin, Politie en OM deel aan het APV-over-
leg en het wekelijkse Veiligheidshuisspreekuur waarvan wij 
de agenda beheren en mensen uit de doelgroep uitnodigen. 
Daarnaast zijn we in stadsdeel Centrum betrokken bij het Op-
erationele Overleg en stedelijk bij het Proceshoudersoverleg. 
Verder hebben we nauwe banden met het Instroomhuis, zijn er 
afspraken gemaakt met het Leger des Heils over het tijdelijke 
onderbrengen van iemand met wie wij net een traject in gang 
hebben gezet en nemen we contact op met Streetcornerwork 
als het om jongeren gaat. Met DWI hebben we een regeling 
getroffen over de ID-kaarten en bij Arkin werken we zoveel 
mogelijk met vaste contactpersonen. Wij ontvangen de roost-
ers van maatschappelijk werk van De Regenboog Groep en 
maken voor sommige veldwerkzaamheden gebruik van hun 
stagiaires. Wij weten kortom voor ons veldwerk de betrokken 
organisaties inmiddels wel te vinden en zij ons.
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AANDACHTSGEBIEDEN
Naast onze vaste werkgebieden worden wij van tijd tot tijd 
door GGD, stadsdeel en politie  gevraagd extra aandacht te 
schenken aan een bepaalde locatie in het werkgebied waar 
overlast speelt. Soms nemen we ook zelf het initiatief als 
we op zo’n plek slapers of gebruikersattributen aantreffen. 
In beide gevallen gaan we voortvarend te werk om zo snel 
mogelijk de doelgroep een zorgaanbod te doen en weer voor 
rust op straat te zorgen. We spreken de doelgroep aan op hun 
gedrag, voeren gesprekken met ondernemers en bewoners 
en we zetten zaken direct in gang zodat doelgroep en 
omgeving ervaren dat er meteen iets gebeurt en er daad-
werkelijk aandacht is voor het probleem. Dat werkt en 
daar krijgen we waardering voor.



Het team
Het team van Veldwerk Amsterdam bestond in 2011 uit vijf 
veldwerkers, een parttime (0,67 fte) teamleider en een part-
time (0,56 fte) office manager. Deze laatste biedt ondersteun-
ing aan de veldwerkers en teamleider, verwerkt de dagver-
slagen tot weekverslagen voor de GGD, houdt wijzigingen en 
aanvullingen in de sociale kaarten bij, beheert de map met 
algemene informatie en houdt vaccinaties en bruikleenover-
eenkomsten bij. De teamleider stuurt het team operationeel en 
inhoudelijk aan en onderhoudt de contacten met de verschil-
lende zorginstellingen en opdrachtgevers. De veldwerkers 
houden elkaar onderling dagelijks gedetailleerd op de hoogte 
via verslagen die sinds 1 oktober 2011 voor iedereen te lezen 
zijn in het nieuwe registratiesysteem var2. Het team heeft 
wekelijks een kort, zakelijk overleg en ook bijna wekelijks een 
wat langer inhoudelijk overleg waarbij soms iemand van een 
andere organisatie als gast aanwezig is.

Faciliteiten
Ons kantoor is in maart 2011 verhuisd naar de Oudezijds 
Voorburgwal en biedt een aantal (flex)werkplekken voor alle 

teamleden. We hebben een contract afgesloten met de Tolken 
telefoon en brachten boekhouding, techniek en ICT buiten de 
deur onder. Onze veldwerkers kregen in 2011 de beschikking 
over een I-Phone en een I-Pad, een legitimatiebewijs, vis-
itekaartjes, een scooter, een taxipasje, OV-kaartjes, 
werkkleding voor ieder weertype, een simpele EHBO-set 
en een containertje voor gebruikte naalden. Verder volgden 
zij in 2011 ieder kwartaal een training in ‘Progressive Self 
Defence’ om in gevaarlijke situaties doeltreffend te kunnen 
handelen.

Externe contacten
In 2011 heeft Veldwerk Amsterdam meegewerkt aan onder-
zoeken over het functioneren van de Vliegende Brigades, over 
overlastgevers in de stad en over het functioneren van de 
winterkoude opvang.
Incidenteel hadden onze veldwerkers in 2011 een gastdo-
centschap outreachwerk aan de Hogeschool van Amsterdam 
en lieten zij zich interviewen voor scripties van een aantal 
andere studenten.

INTERNE ORGANISATIE



In Oost werd ons door de stadsdeelmedewerkers advies 
gevraagd over de aanpak rond het Oosterpark en in Centrum 
over de aanpak rond de Westermarkt. 
Verder bezochten wij regelmatig recepties en openingen en 
namen wij deel aan diverse bijeenkomsten en symposia.

Medewerkers
In dienst per 31 december 2011:
Mo Bakayan veldwerker en vervangend teamleider
Tris van Joost veldwerker
Siemen Levi de Haan veldwerker
Simon van Bockel veldwerker
Azaad Sheik Zahoeri  veldwerker
Piet de Groot teamleider
Alma Fens office manager

Bestuur
Hans Wijnands  voorzitter en directeur 

De Regenboog Groep
Robin de Bood  secretaris en directeur 

Streetcornerwork
Dick Veluwenkamp penningmeester en
 directeur bedrijfsvoering
 divisie hoog-intensief bij Arkin 

In oktober 2011 volgde Dick Veluwenkamp van Arkin zijn col-
lega Sander Egas op als penningmeester in het bestuur van 
Veldwerk Amsterdam. Waarom neemt de grote zorgaanbieder 
Arkin plaats in het bestuur van een kleine organisatie als Veld-
werk Amsterdam en hoe ziet Veluwenkamp de toekomst? 

“Arkin heeft als grote organisatie ook te maken met de 
OGGZ-groep waarvoor Veldwerk Amsterdam zo zinvol aan 
de slag is. Participeren in het bestuur van Veldwerk is een 
manier om één van onze doelstellingen te verwezenlijken.  
Wij willen namelijk dat iedereen passende zorg krijgt, dus ook 
zorg mijders voor wie het niet vanzelfsprekend is om zorg te 
zoeken. Veldwerk Amsterdam vervult daarin een belangrijke 
rol door voortdurend het zorgaanbod onder de aandacht van 
die doelgroep te brengen. En juist in deze tijden van bezuinig-
ingen is het de komende jaren belangrijk om zo vroeg 
mogelijk problemen te signaleren en mensen uit de OGGZ-
groep te blijven toeleiden naar goede zorg en opvang. 
Veldwerk Amstaerdam is sterk in dat waardevolle werk 
voor deze groep mensen.”



CIJFERS
Overdrachten/langsbrengen 
Prestatieafspraken met DWZS 1.450

aan zorginstellingen  1.662
aan andere instellingen    586
totaal  2.230

Het gaat hier om ‘warme’ aanleveringen, waarbij een
veld werker met de cliënt op pad is geweest. Cliënten 
worden nog al eens meerdere malen en bij meerdere 
instellingen aangeleverd. Het aantal unieke cliënten 
bedraagt 652.

Specificatie aantallen aan (zorg)instellingen 
DWI/FIBU (535), GGD V&A (299), Jellinek/Mentrum 
JOT-teams (266), GGD Poli’s (102), inloopvoorzieningen 
(67), Instroomhuis (55), dagbesteding (48), nacht-
opvangvoorzieningen (44), sociale pensions (37), 
Leger des Heils (30), Maatschappelijk Werk 
De Regenboog Groep (23). Verder ondermeer aan AMW, 
Streetcornerwork, Jellinek/Mentrum ACT/Rehab, HVO/
Querido en De Meren.

Specificatie aantallen aan andere instellingen
Ten behoeve van aanvraag identiteitsbewijs en uitkering: 
bevolkingsregister (124), politie (78) en banken (38). 
Ten behoeve van veiligheidshuisspreekuur politie 190.
Verder aan ondermeer familie, ambassades/consulaten 
en drugspastoraat. In het kader van repatriëring werden 
cliënten begeleid naar Eurolines, NS en Schiphol (62).

Ondernomen handelingen 
Geen afspraken met DWZS 
naar zorginstellingen                  10.775
naar anderen                   2224
totaal                12.999

Het gaat hier om acties ondernomen ten behoeve van 
de cliënt zoals telefoneren, faxen, mailen en overleg 
met mentor.

Specificatie aantal ondernomen handelingen
bij (zorg)instellingen
DWI/Fibu (1.407), GGD V&A (894), Jellinek/Mentrum 
JOT-teams (865), Jellinek/Mentrum ACT/Rehab (577), 
nachtopvangvoorzieningen (502), Leger des Heils (287), 
inloopvoorzieningen (279), Instroomhuis (263), Street-
cornerwork werkprojecten (191), GGD poli’s (168), 
De Regenboog Groep (117), sociale pensions (109), 
HVO/Querido (77). Verder aan ondermeer reclassering, 
klinieken, MDHG en zorginstellingen buiten Amsterdam.

Specificatie aantal ondernomen handelingen
bij andere instellingen
Politie (1.159), familie (182), advocaten (60), 
immigratiediensten, ambassades/consulaten (56).  
Verder aan ondermeer bevolking, dierenorganisaties 
en justitie.
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Contactadviesgesprekken 
Het gaat hier om gesprekken om cliënten te motiveren 
van de zorg gebruik te maken. 
Prestatieafspraken met DWZS             5.000
Gerealiseerd              5.431

Cliënten waarmee contact werd onderhouden 
Prestatieafspraken met DWZS             1.500
Gerealiseerd              1.450

Cliënten waarmee ooit contact is geweest 
Geen afspraken met DWZS
Naast het registratiesysteem hanteren wij als basis ook 
een namenlijst van iedereen die we spreken in onze 
werkgebieden. In deze lijst stonden op 31 december 2011 
3.766 namen. De namenlijst is inclusief de periode van  
1 juni 2007 t/m 31 mei 2008. Van een beperkt aantal 
van hen zijn (nog) niet alle gegevens compleet.

Nieuwe cliënten in 2011 per maand 
Geen afspraken met DWZS 
januari         61
februari         56
maart         45
april         49
mei         33
juni         48
juli         36
augustus         21
september         83
oktober         33
november         26
december         47
totaal                     538

Opsporingen
Geen aantallen afgesproken met DWZS maar het is wel een 
opgelegde taak.
Totaal aantal verzoeken:        123
waarvan opgespoord          60

Onderverdeling: 
APV/Politie                               70
Arkin (ACT/Rehab/Mentrum)                  24
GGD                                 9
Arkin inforsa                               6
Leger des Heils                               2
Instroomhuis                               2
Familie                                         2
AMC                                        2
Een maal voor: Sociale Verzekeringsbank, MEE, 
Streetcornerwork, OM, Advocaat, DWI.
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Leger des Heils                               2
Instroomhuis                               2
Familie                                         2
AMC                                        2
Een maal voor: Sociale Verzekeringsbank, MEE, 
Streetcornerwork, OM, Advocaat, DWI.
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