
 

 

Signaleringen deel 2 (30 maart t/m 10 april) 
 

Inloophuizen 

In de richtlijnen van het RIVM staat het volgende: “Het is van belang voor de volksgezondheid dat er 

overdag voldoende plekken beschikbaar zijn waar dak- en thuisloze mensen, bij voorkeur zo lang als 

zij willen, warm kunnen worden, terecht kunnen voor hun sanitaire behoeften, een maaltijd en/of 

andere vormen van ondersteuning.”. Wij constateren dat in Amsterdam de inloopvoorzieningen deze 

capaciteit niet aan kunnen. Mensen staan in rijen voor de deur en mogen slecht een beperkte tijd 

naar binnen. De exacte regels verschillen per inloophuis. 

Eenzaamheid/detentie (via Humanitas) 

De hele boel zit op slot en het verschilt per PI of er gecompenseerd wordt. De gevangenis in 

Heerhugowaard heeft tablets aangeschaft om mensen toch nog contact te laten hebben met familie 

en vrienden, maar in Zaanstad zijn ze helaas niet zo scheutig met dat soort dingen (wat ons zorgen 

baart, want het klinkt als wachten op een opstootje of opstand…). Humanitas heeft in Zaanstad nu 

posters opgehangen met hun telefoonnummer, zodat iedereen die behoefte heeft aan contact met 

de buitenwereld naar hen kan bellen. Het voordeel daar is dat iedereen een telefoon op cel heeft. 

Gedetineerden in Heerhugowaard hebben begrip voor de situatie, omdat de houding van de directie 

oplossingsgericht is, ook al zijn de oplossingen niet erg helpend. Het is namelijk erg moeilijk om een 

goed rooster te maken voor het tabletgebruik. In Zaanstad is het begrip voor de aanpak van de 

directie een stuk minder, omdat de directie (nog) niet lijkt te willen compenseren. 

In Nieuwegein doen ze een poging om iedereen een tablet te geven (lijkt praktisch onhaalbaar, maar 

het is een positief signaal!). Mooi idee. 

In Lelystad is de situatie schrijnender. Daar stoppen ze iedereen met Corona-gerelateerde klachten 

in de isolatiecellen. Toen ze dit in Amerika besloten, meldden gedetineerden ineens niet meer dat ze 

ziek waren. Ze waren bang voor de gevolgen van isolatie en daardoor werd een aantal enorm ziek en 

overleed zonder medische hulp. 

Voor de korte termijn is het verschil tussen de aanpak van de PI’s belangrijk voor de sfeer daar. Op 

de lange termijn zitten er te veel mannen met te veel testosteron op een klein leefgebied. De 

frustraties lopen op en uiteindelijk verwacht ik opstootjes zoals je ook in het buitenland hebt gezien. 

In aanvulling hierop:iIn Belgie loopt de situatie volledig uit de hand, omdat er niet meer gelucht mag 

worden en door stopzetten van bezoek de drugstoevoer zo goed als opgedroogd is. Van de 700 man 

personeel zijn er 200 thuis en wordt er ook nog veel gestaakt. Een schrijnende toestand. 
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Gebruik 

Volgens meerdere hulpverlening gaat het gebruik enorm omhoog. Met de volgende redenen: 

 Methadon is moeilijker te verkrijgen, doordat men niet meer op straat en bij de GGD 

rondhangt. 

 Mensen voelen zich hopeloos en zoeken naar een weg om met de ellende om te gaan. Ze 

hangen op straat en hebben niks beters te doen. 

 Vermoeden dat gebruikers bij elkaar klonteren bij mensen die wel een huis hebben.  

Veel (nood)opvangvoorzieningen geven aan geen 24 uursvoorziening in te willen zetten omdat veel 

mensen wegens gebruik toch naar buiten willen. Wij vinden dat ingespeeld moet worden op dit 

signaal. Zo werd dit afgelopen week al gedaan: “Organisaties die een oplossing zoeken voor de 

problemen die het oplevert als cliënten toch de stad ingaan om middelen te kopen, kunnen wellicht 

baat hebben bij de praktijk van een grootstedelijke organisatie voor beschermd wonen. Cliënten van 

enkele specifieke woonvoorzieningen waar middelengebruik is toegestaan, hebben een afspraak met 

een vaste dealer van buiten. De dealer levert zijn middelen in de woonvoorziening aan een 

betrouwbare bewoner die het vervolgens door levert aan medebewoners. Hiermee haalt men de 

handel naar binnen in plaats van het naar buiten te drukken. Het voordeel van deze regeling, hoe 

ongebruikelijk ook, is dat de middelen voorspelbaar zijn qua kwaliteit, dat overlast in de stad en rond 

de woonvoorziening beperkt is en dat bewoners niet de stad in gaan om te kopen en te handelen. 

Met het OM, politie en gemeente zijn afspraken gemaakt over het handhaven rond de 

woonvoorziening.” (https://www.sociaalweb.nl/nieuws/verslaafde-clienten-binnen-houden) 

Ook is op sommige plekken dealen in de gebruiksruimte getolereerd zodat men niet continue de 

straat op hoeft. Door dit soort initiatieven kan een grote groep gebruikende daklozen de 

coronamaatregelen juist naleven. 

Buitenslapers /Oost-Europeanen 

Van alle kanten worden er meer buitenslapers gesignaleerd. Met name de groep Oost-Europeanen 

slaapt nu massaal in de parken. Naar verluidt voelen ze zich ernstig in de kou staan na de 

“oprotbrief” van de winteropvang. (ongedocumenteerde Afrikanen konden wel elders terecht -

sporthallen zuid-, maar zij kregen buiten repatriëring geen andere optie geboden). Ze kunnen 

nergens terecht en slapen ze in de parken. Ze zijn boos en veroorzaken problemen. Aukje vertelde 

me dat het vorige week inderdaad erg zorgelijk was, maar inmiddels is de Spreekbuis – naast Amoc – 

geopend voor Oost Europeanen en kunnen zij s nachts terecht bij de Hogedorphallen. Volgens de 

Regenboog Groep brengt dit verlichting. Mochten er zich Oost Europeanen aandienen dan kunnen 

we ze daarvan op de hoogte stellen. 
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Elly Burgering van het Straat Consulaat in Den Haag geeft aan tevreden te zijn met de inzet die Den 

Haag pleegt om voor iedereen 24 uurs onderdak te realiseren. Ook voor drinkende Polen, 

ongedocumenteerden en buitenslapers die ertoe verleid kunnen worden. 

Waar meteen ook een angel zit natuurlijk: ook in Den Haag zijn er mensen die liever buiten blijven 

omdat ze de opvang niet vertrouwen, of veel spullen bij zich hebben. Zij krijgen van het Straat 

Consulaat een tentje en slaapzak en kunnen eventueel in de dagopvang eten. Niet iedereen weet 

hen te vinden, maar zij gaan ook de stad in om te zoeken. Het is erg rustig op straat 

AA/CA Meetings (Elly Burgering, Straat Consulaat Den Haag) 

AA - CA – 12 stappen-meetings, vinden nu niet plaats. Er zijn hierdoor veel mensen die nu hun 

meeting moeten missen, waardoor er mensen zijn die terugvallen in gebruik. Meetings worden wel 

online via Zoom gehouden, maar lang niet iedereen heeft hier de mogelijkheid tot.  

Hotel opvang (Elly Burgering, Straat Consulaat Den Haag) 

In veel steden wordt er al gebruik gemaakt van hotels als verblijfplek voor dak- en thuislozen. Wij 

constateren in Amsterdam echter nog steeds veel gehussel van groepen daklozen in nachtopvang, 

inloophuizen en straat en vinden daarom het inzetten van hotels een goede oplossing. 

(https://www.nhnieuws.nl/nieuws/264688/tijdelijk-slapen-in-hotels-door-corona-hilversumse-

daklozen-weten-niet-wat-hen-overkomt) 

Volgens Den Haag is dit niet voor alle groepen geschikt, niet iedereen in staat is om zelfstandig in het 

hotel te verblijven en misdragen zich soms. Denk aan een hotelkamer vol fietsen of bloed aan de 

muren. Het Straat Consulaat in Den Haag moest dit helaas constateren. Hoe gaan we om met 

ontremde mensen, in deze tijden? Hotelkamers (met drie maaltijden per dag) zijn een mooi aanbod 

van de gemeente, maar niet voor iedereen. Skaeve Huse wellicht wel? 

Straatkrant (Elly Burgering, Straat Consulaat Den Haag) 

De Straatkrant heeft ook te lijden onder te maatregelen. Eerst geen krant, nu wel weer, maar bijna 

geen kopers. Er zijn mensen, ook gebruikers, afhankelijk van deze verkopen. Vooralsnog niets 

gehoord over het compenseren van deze mensen. 

WKO 

Mensen voelen zich opgejaagd. Moeten vanaf moment van wakker worden, moeten zij op de hort 

omdat het ontbreekt aan 24 uurs opvang. Voelen zich overal nét niet welkom.  
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Briefadressen 

Mensen zijn op zoek naar plekken om te verblijven, maar kunnen soms niet meer bij hun vaste 

verblijfadres aankloppen en hebben dus meerdere vindadressen. Mensen lopen het risico hun 

uitkering te verliezen wanneer zij dit niet juist willen/kunnen opgeven.  

Een ander probleem is dat mensen minder snel hun post op gaan halen i.v.m. corona en hierdoor 

rekeningen en/of belangrijke brieven niet opmerken. Ook het te lang wachten met het ophalen van 

je post kan ertoe leiden dat de uitkering wordt opgeschort.  

 


