Balans per 31 december 2016
(in duizenden euro’s)

€
Vaste activa
Onroerende zaken
Inventaris en vervoermiddelen
Vlottende activa
Overige vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

Eigen Vermogen
Stichtingskapitaal en algemene reserve
Herwaarderingsreserve

800
5
131
89

-189
800

Voorzieningen

2016
€

805

220
1.025

611

€
797
10
81
93

-169
797

2015
€

807

174
981

Opmerking bij de financiën
Ook in 2016 stonden de sociaalmaatschappelijke initiatieven van Oudezijds 100 het verstrekken van huisvesting met opname in de
gemeenschap en het verlenen van sociale en
medische zorg - onveranderd centraal in het beleid.
Het ingrijpende project van het renoveren van de
gastenkamers - in 2015 geïnitieerd – werd in 2016
uitgevoerd en zal naar verwachting in 2017-2018
afgerond worden.
Maatschappelijk werk in cijfers
behaald resultaat
2014

behaald resultaat
2015

behaald resultaat
2016

norm Gemeente
Amsterdam

unieke patiënten

332

357

413

250

628
23

Lening Stichting Vrienden van Oudezijds 100

227

201

Overige schulden en overlopende passiva

183

129

afgesloten contacten

269

262

334

250

1.025

981

directe contacten/
consulten

1438

1353

1484

-

2016

2015

indirecte contacten

770

766

527

-

cliëntgebonden
contacten

2208

2119

2011

1300

Staat van baten en lasten over 2016
€

Subsidies
Gemeente Amsterdam, Dienst zorg en samenleven
Overige baten
Huurbaten en eigen bijdragen
Totaal baten
Lasten
Salarissen, sociale lasten en kosten vrijwilligers
Overige kosten:
−Kosten van huisvesting en inventaris
−Afschrijvingskosten
−Organisatiekosten
−Verzorgingskosten
−Specifieke verzorgingskosten
−Overige baten en lasten, per saldo
Totaal exploitatielasten
Financieringslasten
Saldo van baten en lasten

5

56
5
58
27
6
3

€

120
24
114

350
17
367

425

425

43

49

612

841

473

450

155
628
-16
-4
-20

61
5
61
33
5
5

2016

J.W.F. Heukensfeldt Jansen,
penningmeester Stichting Oudezijds 100
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Baten
Giften:
Stichting Vrienden van Oudezijds 100
Overige giften en legaten

jaar
verslag

In 2017 wordt het bestaande beleid onveranderd
gecontinueerd en er worden geen grote mutaties in
het vermogen van de stichting verwacht.
Zonder de financiële steun van onze sponsoren is
het goede werk van Oudezijds 100 niet mogelijk. Wij
danken hen en allen die zich hebben ingezet voor
Oudezijds 100.

170
620
221
-13
208

Colofon:

Verwachting komende jaren
De groei van het aantal gedocumenteerde
onverzekerden in Nederland leidt ertoe dat de
Gemeente Amsterdam vanaf maart 2017 van start
gaat met een regeling waardoor patiënten via de
GGD naar medische zorg toe geleid kunnen
worden. In welke mate deze regeling alleen voor
Nederlanders zal gelden of ook voor andere
Europeanen, is nog niet duidelijk. Verder
verwachten wij dat de komende jaren het aantal
vluchtelingen uit het Midden-Oosten zal
toenemen. Het aantal asielzoekers waarvan de
asielaanvraag is afgesloten en dat (dus) geen
legale status in Nederland heeft, zal de komende
jaren logischerwijs toenemen, aangezien naar alle
waarschijnlijkheid een deel van deze groep zich
zal verzetten tegen terugkeer naar het land van
herkomst.
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Communitaire Gemeenschap Oudezijds 100
Oudezijds Achterburgwal 100
1012 DS Amsterdam
020 62 66 634
info@oudezijds100.nl
www.oudezijds100.nl
Voor giften:
Stichting Vrienden van Oudezijds 100
IBAN NL80INGB 0000056295
BIC INGBNL2A
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durven & doen

jaarverslag 2016
Gemeenschap Oudezijds 100

Gemeenschapsleven

OpStap in cijfers
Intern begeleid wonen
overnachtingen op jaarbasis
bezettingsgraad*

1926
93%

Begeleid zelfstandig wonen
overnachtingen op jaarbasis
bezettingsgraad*

3208
103%

oefenplek en hulpvragers uitdaagt om deel uit te
maken van het geheel. Een goede voorbereiding
op het weer zelfstandig functioneren in de
samenleving. De OpStap biedt zoveel mogelijk
hulpverlening van begin tot eind en biedt binnen
de gemeenschap ook vormen van dagbesteding
aan voor mensen die (nog) geen baan of andere
activiteiten buitenshuis aan kunnen.

Oudezijds 100 huisvest sinds jaar en dag
gezinnen die tijdelijk onderdak nodig hebben. De
Landelijke Dag voor Gezinnen in de
Maatschappelijke Opvang, georganiseerd door de
Federatie Opvang en Stichting Kinderpostzegels,
heeft ons geïnspireerd om opnieuw de positie van
kinderen binnen de hulpverlening van Oudezijds
100 onder de loep te nemen. Met extra aandacht
hebben we gekeken naar wat kinderen in onze
opvang nodig hebben en we gaan in onze
werkwijze explicieter aandacht besteden aan de
beleving van het kind. Vooral voor de wat oudere
kinderen is het van belang dat ze zich ook los van
hun ouders kunnen uiten over hoe het met hen
gaat. In 2017 gaan we hier structureler mee aan de
slag.

Ontwikkelingen
De groep hulpvragers van Oudezijds 100 werd
in 2016 gekenmerkt door een grote diversiteit.
Naast mensen met Nederlandse achtergrond
waren er veel Nederlanders met een migratieachtergrond. Dertien hulpvragers hadden een
buitenlands paspoort, terwijl ze wel een geldige
verblijfsvergunning voor Nederland hadden.
Onze hulpvragers zijn op heel verschillende
manieren kwetsbaar: bijvoorbeeld door
psychische en psychiatrische klachten, een
verstandelijke beperking, verslaving of ervaring
in de wereld van de prostitutie. Ook
schuldenproblematiek is een terugkerend thema
in relatie tot de kwetsbaarheid van onze
hulpvragers.

De Nederlandse Janneke is na een plotseling
ontslag uit het buitenland teruggekomen. Ze
vindt in Amsterdam gelukkig snel weer een
nieuwe baan. Op een avond wordt Janneke
ontredderd aangetroffen op straat. Zij is ten
einde raad; het lukt haar niet betaalbare
huisvesting te vinden. Janneke mag een paar
dagen bij onbekenden op de bank slapen, maar
wordt dan naar Oudezijds 100 doorverwezen.
Opname volgt in eerste instantie voor drie
maanden, ter stabilisatie en ter overbrugging
naar een eigen plek. De rust helpt Janneke om te
accepteren dat er meer aan de hand is en dat zij
op verschillende levensgebieden aan de slag moet
om stabiliteit te hervinden.

*) in relatie tot subsidieafspraken
met de Gemeente Amsterdam

Durven & doen
Vertrouwen
Durven en doen, het jaarthema van
Communitaire Gemeenschap Oudezijds 100,
werd ons aangereikt door een van de vrijwilligers
van Communiteitshuis Maria ter Claesze in
Waskemeer (Friesland). ‘Want’, zo vertelde zij,
‘soms moet je de sprong wagen, dingen doen
waar je in eerste instantie het liefst voor weg zou
lopen.’ Durven en doen vraagt om vertrouwen: in
jezelf, in de mensen om je heen, in de A/ander.
Soms schoorvoetend, soms met veel bravoure,
zetten mensen de stap naar zelfstandigheid of een
andere plek in de gemeenschap.
Natuurlijk gaat er weleens iets mis en landen we
- door eigen falen, beperkingen van het
zorgsysteem of de weerbarstigheid van het leven
in de gemeenschap – soms keihard in de realiteit.
Dan blijkt gelukkig ook de kracht van de
communitaire gemeenschap: een plaats waar een
aantal mensen zich duurzaam aan verbindt,
zodat anderen terug kunnen komen. Ook het
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omgekeerde gebeurt: dat kwetsbare mensen ons
verrassen door de kracht die zij in zichzelf naar
boven halen. Die hen weerbaarder maakt dan
(ook door hen zelf) voor mogelijk werd gehouden.

OpStap
De hulp die we binnen het OpStapprogramma ((Intern) Begeleid Wonen) bieden, is
niet gericht op één specifieke doelgroep, maar
probeert aan te sluiten bij iedere hulpvrager die
bij Oudezijds 100 aanklopt. De mogelijkheden
van de gemeenschap, de professionele
capaciteiten van de begeleiders en de
groepsdynamische processen vormen de
randvoorwaarden. De leefgemeenschap biedt
veiligheid, maar ook uitdaging. Het dagelijks
leven is ingebed in het leefritme van de
gemeenschap, die functioneert als een sociale
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Inloop
Vorig jaar signaleerden we al een terugloop in
het aantal dak- en thuislozen dat de Inloop (de
Kajuit) bezoekt. Tegelijk krijgt de Inloop meer en
meer de functie van een ontmoetingsplek voor
alle mensen die bij Oudezijds 100 wonen, werken
en op bezoek komen. In 2016 zijn we begonnen
met het formuleren van een plan om de Kajuit te
verbouwen en opnieuw in te richten, zodat de
ruimte beter aansluit bij de behoeften van de
groeiende gemeenschap en onze bezoekers. Iets
vertrouwds als de ‘huiskamer’ van de gemeenschap opnieuw vormgeven, vraagt om durf. Maar
we vertrouwen erop dat we al doende nieuwe
vormen van gastvrijheid zullen ontdekken.
Vaderhuis
Ook in het Vaderhuis wordt heel wat ‘afgedurft’. Een voorbeeld: mensen die zeggen dat ze
niet kunnen koken voor dertig man, proberen het
toch een keertje en komen vervolgens als vaste kok
op het rooster. Wat daar zeker bij helpt is het
prachtige nieuwe fornuis, dat we recent met
behulp van crowdfunding en een collecte van de
Nicolaasparochie in Amsterdam hebben kunnen
bekostigen.

Kapel
De Kapel is op een andere manier een
oefenplek voor mensen. Bij ons kan in principe
iedereen voorgaan in een ochtend- of avondgebed,
en dat maakt dat je bij ons laagdrempelig kunt
oefenen in een liturgische rol. Dit jaar ontvingen
we meerdere mensen die voor een stage mee
draaiden in ons gemeenschapsleven en ook een
bijdrage leverden aan ons ochtend- en
avondgebed.
Maria ter Claesze
Communiteitshuis Maria ter Claesze
(Waskemeer, Friesland) is een pleisterplaats voor
bezoekers en pelgrims van diverse pluimage.
Achter de 2081 bezoeken en 584 overnachtingen in
2016 gaat de nodige inspanning schuil. Inhoudelijke voorbereiding, schoonmaak voor- en achteraf,
het nalopen en controleren gebruikte ruimtes:
het is, ook gezien de leeftijd en de gezondheid van
de betrokken communiteitsleden, een hele
opgave. In die situatie betekent durven en doen
de souplesse in je werk(houding) vasthouden en
open (blijven) staan voor de impulsen die op je af
komen. En die waren er, denk aan de restauratie
van de Johanneshof en de aanleg van een lichtpad
naar de kapel, zodat pelgrims de weg er naartoe
weten te vinden.

Panden en projecten
Durven en doen, dat is ook nieuwe projecten
starten, zoals ‘Soep van Kana’. Na grondige
renovatie en herinrichting in 2016, werd in de
eerste weken van 2017 op locatie van ons vroegere
eethuisje een soepwinkel geopend. Hier vinden
hulpvragers een zinvolle dagbesteding en krijgen
zij de gelegenheid om werkervaring op te doen.
Daarnaast hebben we het in 2015 geïnitieerde
inrichten en verbouwen van gastenkamers en
gezinswoningen in het kader van ‘veilige jeugd’
gecontinueerd. We danken Stichting Het R.C.
Maagdenhuis, het Kansfonds, het Mr. August
Fentener van Vlissingen Fonds, de Janivo
Stichting, Stichting Kinderpostzegels en het
Oranje Fonds voor hun onmisbare bijdragen om
al deze projecten mogelijk te maken.
Publiciteit
Naar aanleiding van deze projecten mochten
we ons het afgelopen jaar verheugen over de nodige aandacht van de geschreven pers. Ook werden
we gefilmd voor het digitale jongerenplatform
Vice en het programma ‘Geloof en een Hoop
Liefde’ van de EO. In 2016 hebben we voor het
eerst geldwervingsacties opgezet via social media.
Daar was durf voor nodig, maar tot onze verrassing bleek het te werken: binnen een paar dagen
werd het geld voor een naaimachine voor een van
onze hulpvragers bij elkaar gebracht!

Maatschappelijk werk
Kruispost
Ontwikkelingen
Onderdeel van de hulpverlening van
Oudezijds 100 is het maatschappelijk werk op
locatie van Kruispost. Een kwetsbare groep
onverzekerde, veelal dak- en thuisloze,
ongedocumenteerde en uitgeprocedeerde
hulpvragers wordt op Kruispost door het
medisch maatschappelijk werk begeleid. In de
hulpverlening staan zij centraal en wordt,
gebruikmakend van motiverende
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gesprekstechniek, vraaggestuurd gewerkt.
Nadruk ligt in onze hulpverlening op het zoeken
naar oplossingen binnen de reguliere zorg en
mogelijkheden om hulpvragers te activeren,
zodat zij regie over het eigen bestaan houden.
Wanneer de situatie in Nederland geen
perspectief biedt en terugkeer naar het land van
herkomst de beste optie lijkt, worden
motiverende gesprekken gevoerd en worden
mogelijkheden voor terugkeer verkend.
Het afgelopen jaar zetten de ontwikkelingen
die we al eerder signaleerden door: het aantal
West-Afrikaanse patiënten daalde, het aantal
onverzekerde Nederlanders en Oost-Europeanen
nam toe, het aantal Noord-Afrikanen groeide
opnieuw en ook het aantal vluchtelingen dat een
beroep deed op het maatschappelijk werk steeg.

John is ooit als AMA (alleenstaande minderjarige asielzoeker) vanuit Sierra Leone naar
Nederland gekomen en heeft hier een opleiding
gevolgd. Sinds zijn achttiende verblijft hij echter
ongedocumenteerd in Nederland. Al twee jaar
komt hij vanwege psychische klachten, en later
ook somatische klachten, naar het maatschappelijk werk. In de loop van de tijd wordt duidelijk
dat John niet in aanmerking komt voor een
legaal verblijf in Nederland. In de gesprekken
wordt de optie om terug te keren naar Sierra
Leone onderzocht. Met verschillende contactpersonen wordt gezocht naar een veilige plek om te
landen. Vanuit de kerk in Nederland wordt
contact gelegd met de kerk daar. Wanneer John
uiteindelijk het land wordt uitgezet, staat er in
Sierra Leone een team klaar om hem op te
ontvangen. John wordt in zijn thuisland
liefdevol opgenomen. Uit de contacten die er zijn,
blijkt dat het heel goed met hem gaat en dat de
terugkeer voorspoedig is verlopen.

