Bovendien kunnen lang niet alle
hulpverleners zo flexibel zijn als wij.
Ik kan als het nodig is veel tijd in
iemand steken en bovendien snel
zaken oppakken als er wat is.’
Klein wereldje
Simon treft zijn doelgroep in
inloophuizen, op straat of krijgt
namen door via het wekelijks APV
overleg. In dit overleg bepalen het
OM, de politie, de GGD, Arkin, DWI
en Veldwerk Amsterdam welke
overlastgevers een zorgtraject
krijgen en welke onvermijdelijk
richting een justitiële aanpak gaan.
Als er gekozen wordt voor een
zorgtraject, zoeken de veldwerkers
deze persoon op en proberen hem
of haar te verleiden hieraan deel
te nemen. Criminele veelplegers
worden uitgenodigd voor het
veelplegers-spreekuur, waar zij een
zorgtraject krijgen aangeboden in
ruil voor goed gedrag (zie kader).
Het is voor Simon meestal niet
moeilijk het vertrouwen van deze

mensen te winnen. ‘Het wereldje
waarin ik werk is eigenlijk maar
klein. Mijn gezicht is inmiddels bij
veel mensen bekend. Ik maak overal
een praatje, vraag hoe het gaat. En
voor je het weet, vragen ze of je wat
voor hen kan doen.’
Goed netwerk
‘Eigenlijk kun je ons zien als
straatscreeners, zegt Simon. ‘Wij
schatten de situatie van een
persoon in en kijken wat voor hulp
er nodig is. Hierbij zijn we oplossingsgericht en praktisch. Mijn
doel is hen zo snel mogelijk ergens
naar toe te leiden; psychiatrisch
patiënten naar het Rehabteam,
verslaafden naar Mentrum/Jellinek,
zieken naar de GGD. Ook probeer
ik al een uitkering aan te vragen of
bijvoorbeeld een schuldhulpverleningstraject te starten. Mijn netwerk
is hierbij van groot belang, dankzij
mijn contacten kan ik mensen vaak
buiten de officiële kanalen om snel
ergens plaatsen.’ u

Veelplegers
aan tafel

Ketenaanpak
De samenwerking aan de VeelplegersTafel loopt sinds 2008 en is
onderdeel van de ketenaanpak. Het is
een effectieve manier om volwassen
veelplegers in een hulpverleningsstraject te krijgen. De nauwe
samenwerking tussen de organisaties zorgt ervoor dat problemen snel
worden aangepakt, de medewerkers
hebben veel onderling contact over
de doelgroep. Veldwerk Amsterdam
nodigt de doelgroep uit, coördineert
het overleg en is aanspreekpunt voor
de mensen tijdens het hele traject.

Drie keer per maand zitten politie, GGD, Mentrum/Jellinek en de Dienst Werk en Inkomen
(DWI) samen met Veldwerk Amsterdam aan
tafel om de aanpak van veelplegers te bespreken. Deze VeelplegersTafel biedt cliënten een
geïntegreerd hulpverleningstraject met opvang
en dagbesteding in ruil voor goed gedrag. Een
impressie van een middag aan tafel.

‘We houden je in de gaten man,
kijk uit wat je doet. Je hangt met de
verkeerde mensen rond.’
Ondertussen pakt Mohamed van
Veldwerk Amsterdam zijn telefoon en
tikt een nummer in. Ray kan er niet
meer onderuit en maakt ten overstaan van iedereen een afspraak met
de dagbesteding. Hij gaat morgen
beginnen. Daarna kan hij gaan, hij
moet over twee weken terugkomen.

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Ray*, een vriendelijk uitziende
Surinamer van rond de veertig,
is de eerste van vanmiddag.
Als verslaafde harddrugsdealer
veroorzaakte hij jarenlang
overlast in de binnenstad. Begin
dit jaar stemde hij in met een
hulpverleningstraject. Nu zit hij
in de opvang van het Leger des
Heils en start hij binnenkort een
traject bij Mentrum/Jellinek.
Maar ‘de Tafel’ is er nog niet gerust op; Ray is weer gesignaleerd
met andere drugsgebruikers in
de Jodenbreestraat. De politie
is bang dat hij weer gaat dealen.
Ook heeft hij zich tegen de
*

namen zijn gefingeerd

afspraken in nog niet gemeld bij
de dagbesteding. Daarom wil het
team vanmiddag druk op hem
uitoefenen om in actie te komen.
Brigadier Frank Dekker valt gelijk
met de deur in huis. ‘Waarom
ben je nog niet op de dagbesteding geweest?’ vraagt hij bars
zodra Ray zit.
De Surinamer reageert onderkoeld. Hij vertelt dat hij vorige
week moest voorkomen en
daarmee heel druk is geweest.
‘Maar ik ga heus wel, geen
probleem’, zegt hij geruststellend. De politieman confronteert
hem met het feit dat hij weer
gezien is met drugsgebruikers.

Terugval
Daarna schuift Ahmed naar binnen.
Ooit gevlucht voor de oorlog in
Somalië, is hij nu al jarenlang dakloos
en zwaar alcoholverslaafd. Hij heeft
al twee ISD-maatregelen** achter de
**	Inrichting Stelselmatige Daders,
een tweejarig justitieel
resocialisatieprogramma.
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rug, en er hangt er weer een boven
zijn hoofd. Mohamed regelde opvang
voor hem in de Gastenburgh, maar
nu moet Ahmed wel van zijn alcoholprobleem af zien te komen.
Toppertje
‘Soms goed, soms niet zo goed’,
antwoordt Ahmed op de vraag hoe
het met hem gaat. Als Frank daarop
doorvraagt, blijft het lang stil. ‘Wij
zijn wel heel tevreden’, benadrukt
de brigadier. ‘Je gedraagt je goed.’
Ahmed reageert niet. ‘Waar ik
nu zit, is het niet rustig,’ zegt de
Somaliër dan. Ik heb rust nodig.’ De
medewerkster van de GGD legt uit
dat zij hem ook graag in een rustiger
opvang had geplaatst, maar dat er
nergens anders plek was. Hij moet
nog even geduld hebben.

De medewerker van DWI gaat alvast
een voorschot op zijn uitkering regelen. ‘Nou, ik vind je een toppertje,
zegt Frank. ‘Dat is een compliment’,
legt hij uit als Ahmed wat vragend
kijkt. (Een week later wordt Ahmed
voor een week preventief opgenomen op de IC afdeling van Mentrum,
na een ernstige terugval. Red.)
Gemakzucht
Dakloos, verslaafd en verstoten
door zijn familie, dat is in het kort
het verhaal van Abdullah, de laatste
cliënt van de middag. Als hij niet
vastzat voor winkeldiefstal, sliep hij
in bootjes.
Nadat Abdullah iedereen een hand
heeft gegeven, vertelt hij dat hij niet
tevreden is over de dagbesteding
waar hij naar toe moet. Het is te

ver weg, daarom is hij er nog niet
geweest. Op een paar minuten loopafstand van zijn opvang is ook een
dagbestedingcentrum. Kan hij daar
niet naar toe? Mohamed reageert
geïrriteerd. ‘Waarom zeg je dat nu
pas? Wat een gemakzucht. Jij wilde
toch graag iets in de horeca doen,
dat hebben we nu geregeld.’ Ook de
anderen staan niet te springen om
Abdullah zijn zin te geven.
De medewerker van DWI zegt dat hij
wel wil kijken of Abdullah dichterbij
terecht kan, maar dat hij ondertussen
eerst op deze horecaplek moet
beginnen. ‘En ga zelf maar bellen en
regelen dat je er terecht kan’, zegt
Mohamed. Adbullah schrijft op dat hij
over twee weken weer terug komt
om te vertellen hoe het gaat. Hij
verlaat in stilte het vertrek. u

