
 

 

Signaleringen vanuit de MDHG deel 4 (10 april – 24 april 2020) 

Algemeen 

De veranderde situatie die sinds de maatregelen geldt, lijken voor veel dak- en thuislozen een 

vastere vorm te hebben gekregen. Er is een vorm van gewenning en nieuwe patronen ontstaan, 

mede omdat instellingen en organisaties noodmaatregelen en nieuwe werkvormen hebben 

geïmplementeerd. Er is wel degelijk sprake van een ‘tijdelijk nieuw normaal”. 

We constateren dat dit voor een deel van de daklozen gepaard gaat met een toename van alcohol- 

en middelengebruik, en dat de uitzichtloosheid van de persoonlijke situatie (wat voor de coronacrisis 

sowieso al een probleem was) zwaar op de gemoedtoestand drukt. Dit geldt ook voor de geestelijke 

gezondheid voor mensen in woonvoorzieningen, bij wie het binnen zitten zwaar valt. Ook voor 

woonbegeleiders maakt dit het werk lastiger. Tot afgelopen dinsdag hebben 45 mensen op de 

isolatielocatie gezeten en zijn er 118 mensen in thuisisolatie (geweest). Dat laatste hoge cijfer komt 

met name omdat bij een verdacht ziektebeeld een hele unit in thuisisolatie gaat. 

Voor daklozen die nog niet in beeld zijn bij de hulpverlening is het nu extra lastig om de weg te 

vinden. 

Met name voor de groep daklozen die overdag buiten verblijven, zien we dat het mooie weer van 

positieve invloed is. 

Bootjes 

Nu het weer zonnig en warmer wordt, worden daklozen die in bootjes van anderen slapen 

vriendelijk doch dringend verzocht dat niet meer te doen. We spraken deze week verschillende 

daklozen die hierdoor hun slaapgelegenheid verloren. 

Verjaging daklozen Vondelpark 

Nog steeds bereiken ons vele verhalen over de wijze waarop in het Vondelpark één bepaalde 

motoragent daklozen bejegent. In ons eerste signalendocument (van 27 maart) meldden we al dat 

deze persoon alle daklozen wegstuurt met teksten als “ga maar terug naar je eigen land” en “ik wil 

nu geen daklozen in mijn park”, onder dreiging van boetes. 

Nog steeds komen dergelijke verhalen van daklozen los, ook van zij die niet samenscholen. De 

daklozen zijn erg angstig om hun verhaal te  doen, uit angst voor toekomstige, nog ergere 

repressailles. 

  



   
 

   
 

Meer onrust en onvrede tussen verschillende ‘groepen daklozen’ 

Meldden we tijdens de vorige signalering onze ongerustheid over toenemende spanningen tussen 

Oost-Europese daklozen, MO-gerechtigde daklozen en ongedocumenteerden, inmiddels zien we ook 

spanningen tussen dak- en thuislozen. Diverse daklozen beklagen zich over de aanwezigheid van 

thuislozen op de plekken waar zij overdag noodgedwongen moeten vertoeven, zoals de 

verschillende parken. De redenatie achter deze onvrede is dat men vindt dat de thuislozen een plek 

hebben waar zij kunnen verblijven en dus geen aanspraak mogen maken op de plekken waar de 

daklozen zich bevinden. Het gaat specifiek om thuislozen die op dit moment geen toegang meer 

hebben tot de inloophuizen. 

Handhaving rond de locatie Transformatorweg en inloophuis Midwest 

Er is veel handhaving en politie aanwezig rondom de opvanglocatie aan de Transformatorweg. 

Mensen dienen het terrein direct te verlaten, en dat gaat er volgens de bezoekers niet vriendelijk 

aan toe.  Een deel noemt het zelfs intimiderend. Ze vertellen dat politie en BOA’s spullen hebben 

meegenomen die daar achtergelaten waren door bezoekers en die ze nu kwijt zijn. Bij een tijdelijk 

inloophuis voor ongedocumenteerden (Midwest) werden van wachtende daklozen alle namen 

genoteerd, terwijl zij de tijd overbrugden tussen vertrek nachtopvang en opening. Er waren 14 

handhavers en politie aanwezig. Ook bij Sporthal Zuid is veel handhaving aanwezig. 

Uitbetalingen dagbesteding 

Veel mensen ervaren nu vaker moeilijkheden vanwege het niet doorbetalen van 

dagbestedingsvergoedingen. Financiën zijn vaak aangepast a.d.h.v. de vergoedingen die men krijgt 

voor dagbesteding. Deze vallen nu veelal (gedeeltelijk) weg.  

Voorbeeld 1: A. deed vier dagen dagbesteding bij één van de aanbieders. Vanwege het COVID-19 

virus mag hij op dit moment niet werken. De eerste week van de intelligente lockdown kreeg hij nog 

drie dagen uitbetaald en de tweede week nog maar twee dagen.  

Voorbeeld 2: B. deed twee á drie dagen dagbesteding. Wegens het virus is ook deze dagbesteding 

stopgezet. Hij krijgt helemaal geen vergoeding doorbetaald. Hierdoor komt hij in de problemen met 

zijn financiën, die zijn aangepast op zijn vergoeding.  

MDHG start spreekuren op opvanglocaties 

De MDHG start volgende week met spreekuren op de verschillende nachtopvanglocaties. Op 

dinsdagen van 9.00 tot 10.30 uur op de locatie aan de Pieter Calandlaan, vanaf woensdagavond 

vanaf 18.00 uur op de Transformatorweg (frequentie wordt nog nader bepaald). Ook op andere 

locaties worden dergelijke afspraken gemaakt. 

Methadon 

Het eerdere signaal over de problemen rondom methadon bij mensen die niet in de reguliere 

programma’s zitten lijkt te zijn opgepakt, waarbij de ongedocumenteerden bij de GGD en Oost-

Europeanen bij het JOT terecht kunnen. 

  



 

   
 

Brief bezoekersraad De Regenboog Groep  

De bezoekersraad van De Regenboog Groep heeft een openbare brandbrief geschreven naar 

aanleiding van de maatregelen rondom het coronavirus. De brandbrief is met als bijlage bij deze 

mailing meegestuurd. 


