
Thema-avond Ypsilon Amsterdam 17 december 2019: De Volksbond/streetcornerwork

Twee medewerkers van de Volksbond vertellen: teamleider Nieuw-West (Jasper Meerleveld) 
en zorgcoördinator (Mirte Bunte).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doelgroep: 
- van jongeren t/m ouderen.
-jeugd en jongeren, die nog niet in beeld zijn bij de hulpverlening; spookjongeren, 
vaak dak-en/of thuisloos (hebben geen adres), staan niet geregistreerd, hebben geen uitkering, 
maar vaak wel schulden, geen werk en/of opleiding, geen ID-kaart.

VIA = verbindende integrale aanpak

De veldwerkers hebben vooral met jongens en mannen te maken, één van de problemen is 
wangedrag. De meiden en vrouwen hebben vaak te maken met uitbuiting, prostitutie en 
ongewenste zwangerschap. Voor meiden bestaat er een speciale bus.
Over deze groepen is er veel contact over en weer tussen Volksbond en politie.

Veldwerkers maken informeel contact, soms op verzoek (van gemeente bijv.).
Screening/beoordeling gaat via GGD; daarna kan eventueel hulp geboden worden.
De informele aanpak vindt o.a. plaats via het opzoeken van de hangplekken, waar 
veldwerkers zich sterk maken voor het opbouwen van een vertrouwensband met de doelgroep.

De Volksbond heeft 140 woningen tot z’n beschikking.
Hulp wordt gegeven na aanmelding GGZ; daarna volgt huisvesting. 
Bij tijdelijk onderdak wordt het wonen geoefend. De doorstroomperiode duurt 2 jaar, daarna 
gaat men naar een privéwoning of de cliënt blijft en wordt zelf(standig) huurder.
De Volksbond huurt van een coöperatie en de cliënt huurt op zijn beurt van de Volksbond. De 
woning komt op eigen naam, maar de bewoner wordt wel structureel begeleid.

Voor de woonlocaties bestaat een servicepakket [hulp, controle en schoonmaak].
De begeleiding buigt zich over het op orde maken van de financiën (bijv. door middel van 
budgetbeheer en/of schuldhulpverlening) het sociaal functioneren van de cliënt (bijv. de 
contacten buitenshuis en dagbesteding), het huishouden (hulp geven bij het schoonhouden), 
de administratie/de post (helpen bij postverwerking of bijv.zorgen voor bewindvoering), 
contact UWV (werk en uitkering) en toeleiding naar (wit) werk en/of opleiding (ook vanaf de 
straat of vanuit het gezin).
Een cliënt mag dus schulden hebben op het moment dat hij onderdak krijgt. 
Doorstroming is een probleem in verband met de lange wachtlijsten. Het aantal bedden wordt 
steeds verder afgebouwd, maar er wordt door de overheden niet in woningen geïnvesteerd 
[nb. Er zijn landelijk naar schatting 40.000 zwerfjongeren].

Veldwerk in Amsterdam en omstreken heeft:
*300 medewerkers
*verdeeld over 10 teams
*ze zijn de schakel tussen cliënt en GGZ en andere betrokken partijen
*medewerkers: diverse etnische achtergronden en talenkennis met MBO of HBO opleiding



 Dagbestedingsaanbod o.a  .:
-zorgboerderij Osdorp
-sociale firma’s
-huiskamerachtige plekken
-buurtkamers

Volksbond heeft eigen Cliëntenraad

Andere hulp
Housing First via Cordaan of HVO Querido: het zoeken/bieden van huisvesting is prioriteit, 
daarna gaat men bezig met overige hulp bieden.

Er bestaan Respijtzorghuizen met als doel mantelzorgers een poosje te ontzien.
Soms wordt door Eigen Kracht hulp georganiseerd via het inzetten van de omgeving van de 
cliënt. 
Inschakelen ervaringsdeskundigen.
Philadelphia woonzorg voor mensen met een beperking.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contactpersoon Volksbond:
Mirte Bunte, zorgcoördinator gebiedsteam Slotervaart
06-40702574
mirte.bunte@vbscw.nl
postbus 94295
1090 GG Amsterdam

www.streetcornerwork.eu
www.volksbond.nl
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