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Hij komt weer eens aanwaaien. Zoals
al�jd, onaangekondigd. Ik kan een
diepe zucht nauwelijks onderdrukken
want hij is eenzaam, in een uitzichtloze situa�e en soms hee� hij een
ons�lbare honger naar aandacht.
‘Even’ een kop koffie drinken en bijpraten zit er niet in. Hij eist onvoorwaardelijke aandacht en �jd, heel
veel �jd...

Op het moment dat hij zijn hand in
zijn jaszak steekt, flitsen er honderden gedachten door mijn hoofd. Ik
wil geen pistool. Maar beter dat ik
het in de la van mijn bureau leg dan
dat een zwaar getrauma�seerde
man, bij vlagen paranoïde, soms
strijdbaar, dan weer wanhopig met
depressieve neigingen ermee rondloopt over straat. Toch?

We kennen hem bij De Bakkerij inmiddels een jaar of vijf en hebben
zowel hoogtepunten als diepe dalen
met elkaar beleefd. Zoals die keer dat
hij korte �jd “op vakan�e” ging en
met een stralende glimlach zijn verhaal kwam doen.

Schich�g kijkt hij om zich heen en
vraagt om een rus�g plekje voor de
overdracht. Ik pak een theedoek en
plas�c tasje om “het voorwerp” in
weg te moffelen. Ceremonieel haalt
hij zijn hand uit zijn jaszak en ik kijk
naar het zwarte voorwerp in zijn
handpalm.

Maar we deelden ook de pijnlijke
herinneringen aan de drama�sche
dood van naaste familieleden in een
concentra�ekamp �jdens de bloedige oorlog in voormalig Joegoslavië.
Hij stond erbij en kon niets doen om
hen te redden. Hij kan er indringend
over vertellen…
Nu zit hij voor me en zegt met een
stalen gezicht en rus�ge stem dat hij
een pistool hee� gevonden op het
fietspad, en dat hij mij dat wil geven
zodat ik mij als meisje, dat toch een
stuk kwetsbaarder is dan hij als
voormalig lid van de “special forces”,
kan verdedigen bij dreigend gevaar.

In een flits zie ik het oranje opzetstukje aan het uiteinde van de loop
zi�en en hoor ik hem schateren.
Voorzich�g legt hij het waterpistool
in de theedoek die klaarligt en grinnikt nog wat na. Humor!
Deze man hee� werkelijk niets meer.
Geen dak boven z’n hoofd, geen inkomen, nauwelijks sociale contacten,
geen rechtma�g verblijf. Maar wel
een breekbare gezondheid, te veel
trauma’s én humor.
Het houdt hem staande in zijn jach�g
bestaan tussen hier en nergens.

EEN KILLE WIND
In het afgelopen half jaar hee� ook de gemeente
Leiden zich in processen van transi�e en transforma�e gestort resulterend in ingrijpende organisatorische veranderingen, gedreven door een
krap budget, dus noodzakelijke bezuinigingen met
name in het zogenaamde sociaal domein.
Jaarlijks gee� de gemeente 180 miljoen euro uit
aan allerlei vormen van zorg, hulp en ondersteuning. Denk aan de jeugdhulp en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, maar ook aan een
grote diversiteit aan maatschappelijke organisa�es ac�ef op het terrein van kinderwerk, buurtwerk, Leidenaren met een beperking en ouderen.

Onrust en onzekerheid
De gemeente wil naar eigen zeggen “meer inzicht
in waar de subsidies naar toe gaan” en “ruimte
geven aan vernieuwing” en voert daarom per 1
januari 2020 de Europese aanbesteding in voor
welzijnsinstellingen.
Dat hee� de afgelopen maanden tot grote onrust
geleid binnen het maatschappelijke veld. Organisa�es staan op omvallen, vrijwilligersbanen staan
op de tocht en hulpvragers verkeren in onzekerheid over de gevolgen.
De overheid is in de overgang. We schreven er in
ons vorig voortgangsverslag al over. Het proces is
nog in volle gang en de gevolgen op langere termijn zijn niet voor iedereen goed te voorspellen,
maar de signalen die we in het afgelopen jaar
opvingen, stemmen ons niet hoopvol.

Gezien het riante economisch herstel en de
extreem lage werkloosheidscijfers, hadden we
gehoopt dat ook het beroep op de Individuele
Hulp van De Bakkerij zienderogen zou afnemen.
Maar de realiteit is anders. De vragen werden
complexer en de vooruitzichten zijn alarmerend.

Er waait een kille wind
De ontwikkelingen die ons in 2020 te wachten
staan, baren ons grote zorgen. Het laatste jaar
waait er namelijk een kille wind door onze stad.
Er moet bezuinigd worden en de meest kwetsbare inwoners zijn daar de dupe van.
Het armoedebeleid is op de schop gegaan, minima krijgen minder, er zijn grote veranderingen op
komst rond de maatschappelijke opvang voor
daklozen, waarbij wij over de realiteitszin zo onze
twijfels hebben, en de Bed, Bad en Broodvoorziening voor ongedocumenteerden gaat sluiten,
nog voor er zicht is op een volwaardig beproefd
alterna�ef.

Opvang? Ja, maar buiten de regio.
Leiden hee� een rijke historie als Stad van Vluchtelingen. Toen in 1997 de S�ch�ng Uitgeprocedeerde Vluchtelingen ontstond vanuit een gezamenlijke ini�a�ef van de gemeente Leiden,
Vluchtelingenwerk en De Bakkerij, was Leiden
regelma�g “het ongehoorzame jongetje van de
klas” omdat er tegen het rijksbeleid in toch hulpverlening voor ongedocumenteerden georganiseerd en gefinancierd werd.
Dit humane beleid mondde in januari 2016 uit in
de opening van een lokale Bed, Bad en Brood-

voorziening, in ruime mate gesubsidieerd door
de gemeente.
Gaandeweg de jaren ging er daarna wel een wat
andere wind waaien. In augustus 2017 stuurde
De Bakkerij samen met Vluchtelingenwerk nog
een brandbrief aan de gemeente Leiden om tot
een oplossing te komen voor uitgeprocedeerde
vluchtelingen en ongedocumenteerden die door
strengere regels niet meer in aanmerking kwamen voor de lokale Bed, Bad en Broodvoorziening.
Die oplossing kwam er niet. Kwetsbare en soms
zwaar getrauma�seerde mensen, met en zonder
verstandelijke beperking, klopten aan bij de diaconie voor noodhulp.
Soms konden wij ze in ons Huis van herwonnen
geloof en vertrouwen, Makaazi ya Imani, aan het
Stalpaerthof in Leiden enige �jd onderdak brengen en tot rust laten komen.
De druk op onze hulpverlening en die van partnerorganisa�es in De Bakkerij neemt gaandeweg
alleen maar toe en ook aan het eind van de
tansi�e- en transforma�etunnel van het sociaal
domein zien wij nog geen licht gloren.
Hoe we tot die inscha�ng komen, proberen we
u op de volgende pagina’s uit te leggen aan de
hand van diverse lokale en landelijke ontwikkelingen. Individuele Hulp was en is
voorlopig helaas nog hard nodig.
Tamara Breton
Projectmedewerker Individuele Hulp
Ton Snepvangers
Coördinator Diaconaal Centrum De Bakkerij
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EEN GOTSPE!

Als rabbijn Soetendorp - ook één van de sprekers
�jdens deze bijeenkomst - dit geweten had, had
hij het optreden van de wethouder waarschijnlijk
in glashelder Jiddisch een ‘gotspe’ genoemd: een
schaamteloze brutaliteit.
Want van compassie voor kwetsbare groepen in
het beleid van de gemeente Leiden is op dit moment weinig te merken.
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Schaamteloos

‘Verwijtbaar’ dakloos?
(

MAR
LEE
N

Eind augustus klopte nog een Nederlands gezin
met vier kinderen van Somalische achtergrond
tevergeefs aan bij de opvang van Leiden, Alphen
aan den Rijn en Almere. De ouders werd verweten dat zij hun terugkeer naar Nederland vanuit
Groot Bri�annië niet goed hadden voorbereid en
het gezin daarom ‘verwijtbaar dakloos’ was.
Dat de ouders daarop werden aangesproken,
vond ook Defence for Children terecht, maar
daarom kun je kinderen toch niet op straat laten
staan? De rechter moest eraan te pas komen om
het gezin uiteindelijk onderdak te bieden in
Almere. Hoezo Leiden stad van Vluchtelingen en
Compassie?

(

Terwijl zij die woorden sprak werd op hetzelfde
moment in de aangrenzende raadszaal, waar de
gemeenteraad bijeen was voor de vaststelling van
de begro�ng van 2020, een streep gehaald door
de Bed, Bad en Broodvoorziening voor uitgeprocedeerde vluchtelingen in Leiden...

Er waait een kille wind van bezuinigingen, wantrouwen en controledri� door onze stad. Minima
worden gekort in allerlei voorzieningen. Zo kwam
de Declara�eregeling van zo’n € 215,- voor de
minima te vervallen en kan Leiden trots zijn op
het feit dat de premie voor de collec�eve ziektekostenverzekering voor diezelfde inkomensgroep
met een s�jging van € 180,- per jaar de hoogste
van het land is geworden.

(

Op dinsdagmiddag 12 november stonden we met
zo’n 150 vertegenwoordigers van organisa�es,
instellingen en geloofsgemeenschappen die ac�ef
zijn op het maatschappelijk middenveld in de
Burgerzaal van het Stadhuis s�l bij ‘10 jaar Leiden
Compassiestad’. Leiden werd onder meer door
wethouder Marleen Damen op het schild geheven als een meelevende stad, die oog hee� voor
kwetsbare mensen. Leiden was met Sea�le niet
voor niets de eerste stad die de ‘charter for compassion’ van Karen Armstrong �en jaar geleden
ondertekende. Niet voor niets droeg onze stad de
ere�tel: Leiden stad van Vluchtelingen.

HENRI, HOU JĲ M’N
COMPASSIE EFFE VAST?

Wrang
Wrang in dit perspec�ef is dan ook het bericht in
het Leidsch Dagblad van 6 november 2019 waarin
melding gemaakt werd van een telfoutje van bijna 5 miljoen door de gemeente Leiden.
Wethouder Marleen Damen gaf toe dat bij de
berekeningen van de dekking van allerlei zorg- en
welzijnsuitgaven per ongeluk een bedrag van
€ 1,9 miljoen dubbel was geteld.
Een vergissing die ogenschijnlijk valt in de categorie: ‘Oeps, foutje, bedankt hè’, ware het niet dat
de meest kwetsbare burgers van onze stad hiervan wel weer mede de rekening zullen betalen.

Slachtoffers van falend overheidsbeleid
Niet alles kan op het conto van de gemeentelijke
overheid geplaatst worden, maar er worden in
Leiden binnen de geboden kaders van de rijksoverheid en de beschikbare ruimte in financiële
middelen wel opvallende keuzes gemaakt in de
uitvoering en transforma�e van de maatschappelijke zorg, het minimabeleid en de aandacht voor
documentloze vreemdelingen in onze stad.

Gebrek aan communica�e
Wat wel op het conto van het huidige college van
burgemeester en wethouders komt is de onhandige wijze waarop er met het aantreden van de
huidige coali�e gecommuniceerd wordt met belanghebbenden en partners op het maatschappelijke middenveld.
Het zou toch wel zo netjes geweest zijn om de

organisa�es die mee hebben gedacht over de
inrich�ng en vormgeving van de Bed, Bad en
Broodvoorziening in Leiden en zich jaren hebben
ingespannen om deze mensen, die tussen wal en
schip beland waren, op een humane manier op te
vangen, vooraf even te informeren over de plannen en afwegingen rond de opheffing van deze
voorziening?

Een teken aan de wand
Wethouder Damen memoreerde in haar toespraak rond ‘10 jaar Leiden Compassiestad’ nog
met trots het feit dat in 2015 zich ruim 1400 vrijwilligers meldden voor 250 gasten in de Noodopvang voor vluchtelingen aan de Wassenaarseweg.
Dit jaar jaar leidden de plannen voor de verplaatsing van containerwoningen van de Sumatrastraat
naar een andere wijk in Leiden zowel rond de Vijf
Meilaan als de Professorenwijk tot hevig verzet.
Dat was niet een onverwachte ui�ng van intoleran�e ten opzichte van daklozen of een gebrek
aan compassie, maar met name ergernis over het
gebrek aan �jdige en goede communica�e, en
wantrouwen over mogelijke consequen�es voor
het bestemmingsplan van bepaalde delen van de
wijk, die kunnen leiden tot een impliciete waardevermindering van omliggende woningen.
Het is een teken aan de wand dat er een groeiend
wantrouwen is, omdat dit college
mensen te vaak
plaatst voor
voldongen feiten.
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SOMS MOET JE OOK
WAAKHOND ZIJN
Jan Laurier, oud-wethouder van Groen Links voor
milieu en sociale zaken in Leiden, drukte ons jaren geleden �jdens een symposium in De Bakkerij
al op het hart, dat wij vooral niet moesten vergeten dat wij als interkerkelijk centrum voor hulp en
dienstverlening ook de taak hadden om waakhond te zijn van de lokale poli�ek. Een luis in de
pels van het pluche.

Zuinig met een code rood
De kunst is om niet te snel de noodklok te luiden.
Als je als KNMI te vaak een code rood afgee� in
de weersvooruitzichten, ondergraa� dat op den
duur de geloofwaardigheid van je waarschuwingen. Dus wij zijn al�jd wat zuinig op onze rol als
pleitbezorger van de kwetsbaren in de poli�eke
arena.
Waar we mensen kunnen helpen door simpelweg
even te bellen met een betrokken wethouder of
een kopje koffie te drinken op het stadhuis, doen
we dat liever dan breeduit de publiciteit te zoeken en onszelf in beeld te brengen in de media.
Onze belangen liggen niet direct in het poli�eke
strijdperk en we hebben allerminst behoe�e aan
media-aandacht. Het is ons alleen te doen om het
welzijn van heel concrete mensen die bij ons
aankloppen voor wat steun bij de oplossing van
hun problemen.
Maar soms kun je er niet meer omheen als de
communica�e stokt en er in het beleid fundamentele koerswijzigingen plaatsvinden die veel

mensen, die bij ons aankloppen, schade berokkenen. En helaas wordt het �jd dat de waakhond
aanslaat in Leiden.

A�raakbeleid en windowdressing
We zien op diverse fronten dat minima de dupe
worden van a�raakbeleid. Regelingen worden
stopgezet en onder het mom van ‘maatwerk’
worden rigoureuze bezuinigingen doorgevoerd.
In de uitwerking van het nieuwe minimabeleid
worden vervolgens bestaande partnerorganisa�es als S�ch�ng Urgente Noden, S�ch�ng Leergeld, het Jeugdfonds Sport en Cultuur naar voren
geschoven als dragers van het nieuwe beleid en
een startend ini�a�ef als ‘Een Goede Buur’ als
het vriendelijke gezicht van een overheid die de
nabijheid zoekt van kwetsbare burgers.
Wij noemen dat ‘windowdressing’ en ‘pronken
met andermans veren’, want achter de schone
schijn van ini�a�even die van oorsprong al�jd
een aanvullend karakter hebben gehad op het
zorg- en welzijnsbeleid van de gemeente, wordt
er stevig bezuinigd.
Wij hebben de nodige vragen over de realiteitszin
van de voorgenomen transforma�e in de maatschappelijke zorg en opvang.
En wij maken ons, samen met andere organisa�es, erns�g zorgen over de slui�ng van de Bed,
Bad en Brood-voorziening en de radicale inkrimping van S�ch�ng Uitgeprocedeerde Vluchtelingen. Die, naar wij vernomen hebben, in de loop
van 2020 geen onderdak meer zal bieden aan
mensen met een kansrijke procedure in de zogeheten ‘perspec�efwoningen’.

5

DAKLOOSHEID
GROEIEND PROBLEEM
Het CBS berekende in augustus 2019 dat het aantal daklozen in �en jaar is verdubbeld, van 17,8
duizend in 2009, tot 39,3 duizend in 2019, maar
het werkelijke aantal mensen dat geen veilig thuis
hee� ligt waarschijnlijk veel hoger.
Staatssecretaris Paul Blokhuis van Welzijn en
Sport reageerde verrast en noemde het een
‘zorgwekkende en bijzonder treurige’ ontwikkeling. Maar de toename van het aantal dakloze
mensen komt niet uit de lucht vallen: het is
simpelweg het gevolg van decennialang doelbewust overheidsbeleid.
Sinds eind jaren tach�g richt het Nederlandse
woonbeleid zich op het bevorderen van woningbezit en marktwerking. Je eigen woning kunnen
kopen kwam symbool te staan voor gevoelens
van trots, verantwoordelijkheid en (financiële)
ona�ankelijkheid.
Tegelijker�jd begon de poli�ek met het a�ouwen
en uithollen van de betaalbare sociale huurvoorraad. Eind jaren tach�g was nog zo’n 40 procent
van de woningen in bezit van een woningcorpora�e; nu is dat minder dan 30 procent. Dat lijkt
misschien een beperkte afname, maar zou nu een
verschil van zo’n 800.000 woningen betekenen.

De verhuurdersheffing
Vooral de afgelopen jaren is flink werk gemaakt
van het inperken van de sociale huursector.
Zo introduceerde Stef Blok als minister van Wo-
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nen (VVD) stevige lastenverzwaringen (de verhuurdersheffing) voor de woningcorpora�es.
Officieel was deze verhuurdersheffing bedoeld
om de Staatskas te spekken, maar ze sluit naadloos aan op een langgekoesterde liberale wens
om de sociale huursector kleiner te maken.
De Woningwet uit 2015 beperkte daarnaast het
speelveld van woningcorpora�es tot het huisvesten van de laagste inkomens. Sinds 2013 is daardoor de gereguleerde corpora�evoorraad gekrompen met 100.000 woningen.
Waar het aantal corpora�ewoningen afneemt,
neemt de druk op die woningen alleen maar toe.
Dat komt doordat par�culiere verhuurders hun
handen steeds meer a�rekken van het goedkoopste segment van de woningmarkt en zich richten
op de dure vrije sector, waar de rendementen
veel hoger liggen.
De taak om lage inkomens te huisvesten komt zo
steeds meer bij woningcorpora�es te liggen.
Daarbovenop betekenen de decentralisering en
extramuralisering van de zorg – in andere woorden: ouderen en zorgbehoevenden blijven steeds
langer thuis wonen – en huisves�ng van statushouders dat de sociale huursector steeds meer
kwetsbare personen een plek moet bieden.
Huurregulering en -bescherming zijn ondertussen
afgezwakt. Liberaal woonbeleid hee� de machtsposi�e van de verhuurder versterkt ten opzichte
van de huurder. Het logische gevolg is meer
woononzekerheid.

Gevolgen van de herstructurering
Dit alles telt op tot een omvangrijke herstructurering van de sociale huur. Voorheen was volkshuis-

ves�ng een brede voorziening, dat wil zeggen:
ook bestemd voor de middenklasse.
Tegenwoordig fungeert de sociale huursector
vooral als vangnet voor wie echt niet anders kan.
Het wordt een – liefst �jdelijke – voorziening voor
de armen. Hiermee ontwikkelt de Nederlandse
situa�e zich in de rich�ng van Anglo-Amerikaanse
landen waar de sociale huursector veel kleiner is.
Dit is een groot risico, want ‘services for the poor,
are poor services’ zo stelde socioloog Richard
Titmuss, een van de architecten van de naoorlogse Britse verzorgingsstaat, in 1969 al.
Met andere woorden: de marginalisering van de
sociale huur draagt alleen maar bij aan verdere
uitholling van de sector met achterstanden en
s�gma�sering als gevolg.

Falend woonbeleid
De gevolgen laten zich a�ekenen. De woonlasten
onder huurders nemen toe. Ongeveer een op de
vijf huurders hee� inmiddels moeite de maandelijkse huur op te brengen. In 2002 was dat slechts
bij een op de twin�g huurders het geval.
Een groeiend aantal huurders zit klem in een niet
passende woning. Denk aan gezinnen met kinderen die op nog geen 40 vierkante meter wonen.
Tenslo�e is de woononzekerheid toegenomen.
Dakloosheid valt dan ook niet te reduceren tot
een individuele schuldvraag. Mensen raken niet
puur uit eigen schuld dakloos, en zelfs dan blijven
ze gewoon recht op een woning houden.
Nee, de scherpe toename van dakloosheid is het
logische maar onacceptabele gevolg van decennia
falend woonbeleid.

TRANSFORMATIE
MAATSCHAPPELIJKE
OPVANG
Door het grote tekort aan sociale huurwoningen
is de wach�jd in de regio Holland Rijnland voor
woningzoekende inmiddels opgelopen tot 6,6
jaar. Tot 2030 wil de gemeente Leiden in totaal
8.500 nieuwe woningen bouwen, waarvan 30%
sociaal. Een las�ge opgave gezien de schaarse
loca�es en s�jgende bouwkosten.
Leiden moet het vooral hebben van de verdich�ng van bestaande woonwijken, want zij hee�
geen ruimte meer om grote nieuwbouwwijken
aan de randen van de stad te bouwen.
De nieuwe woningen komen in krappe buurten te
staan zodat ze ook moeten passen in het ‘beeldkwaliteitsplan’ dat in overleg met bewoners van
de wijk wordt vastgesteld. Daardoor zijn de kosten van de nieuwe woningen al gauw zo’n anderhalf keer zo hoog als gemiddeld voor sociale woningbouw. Dus, zeggen de corpora�es, is het
maar zeer de vraag of Leiden het beoogde percentage aan sociale woningbouw in de komende
jaren überhaupt zal halen.

Hoezo Housing first ?
In de plannen voor de Transforma�e van de
Maatschappelijke zorg 2017-2025 wordt hoog
ingezet op de gedachte van ‘Housing first’ als het
gaat om de zorg voor mensen uit de Geestelijke
Gezondheidszorg (GGZ), de Maatschappelijk
opvang en Beschermd wonen.

Housing First is een succesvol model uit de Verenigde Staten waarbij dakloze mensen met meervoudige problemen, waaronder psychiatrische
problema�ek, sociaal onaangepast gedrag en
verslaving direct van de straat een woning toegewezen krijgen, met daarbij intensieve ambulante
begeleiding.
Iedereen is het erover eens dat dit een prach�g
model is ter vervanging van het huidige. Nu worden bijna alle dakloze mensen met meervoudige
problemen geconcentreerd op één plaats in de
regio. En dat is eigenlijk vragen om meer problemen.
Maar de voorwaarden voor het nieuwe model
zijn natuurlijk wel:
1. dat er voldoende betaalbare wooneenheden
beschikbaar moeten zijn;
2. dat er behoe�e is aan wat in het vakjargon
heet: een ‘inclusieve wijk’, d.w.z. een wijk
waarvan de bewoners bereid zijn de nieuwe
buurtgenoten de ruimte te geven en waar
nodig ook te ondersteunen;
3. en dat er ook voldoende ambulante hulpverleners zijn die op afroep �jdig beschikbaar
kunnen zijn, mochten er zich onverhoopt
toch problemen voordoen.

Klinkt het ideaal van de ‘inclusieve wijk’ heel
mooi, maar leren recente ervaringen in Leiden
ons dat alleen al de verplaatsing van enkele
containerwoningen van de Sumatrastraat naar
een andere wijk in Leiden, zoals eerder gemeld, al
tot hevig verzet leiden.
En ook als het gaat om het beschikbaar zijn van
voldoende ambulante hulpverleners in geval van
crisissitua�es, leven er nog de nodige twijfels als
we kijken naar de enorme tekorten die er op dit
moment al zijn in de zorg in zijn algemeenheid en
in de Geestelijke Gezondheidszorg in het bijzonder.
De transforma�e van de maatschappelijke zorg is
al in gang gezet, zij het dat het �jdspad inmiddels
wel met vier jaar is verlengd.
Maar we zijn bezorgd over de gevolgen voor de
mensen die direct a�ankelijk zijn van goede zorg
en huisves�ng. Zij zijn niet gebaat bij onzekerheid
of verwarring in de hulpverlening, verzet in de
buurt of een gebrek aan ambulante ondersteuning.

Hoe reëel zijn de plannen werkelijk?
Aan alle drie de voorwaarden voor de beoogde
transforma�e schort het op dit moment in onze
regio.
Zo hebben we al een gigan�sch woningtekort in
de sociale woonsector dat in de komende �en
jaar niet zomaar opgelost zal worden als het
huidige beleid niet ingrijpend wordt bijgesteld.
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EINDE BED, BAD EN
BROODVOORZIENING
Staatssecretaris Harbers (Asiel en Migra�e) en de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
maakten eind november 2018 bekend dat er een
pilot gestart zou worden in vijf gemeenten voor
het opze�en van een LVV (Landelijke Vreemdelingen Voorziening).
In de LVV's worden vreemdelingen opgevangen
• die de gehele asielprocedure hebben
doorlopen,
• geen recht hebben op een verblijfsvergunning
of rijksopvang,
• maar om uiteenlopende redenen (voorlopig)
niet kunnen terugkeren naar hun land van
herkomst en dus nog in Nederland verblijven
(‘ongedocumenteerden’).

Pilot met vijf LVV’s
Er zijn verspreid over Nederland op dit moment 5
LVV’s: in Amsterdam, Ro�erdam, Groningen,
Utrecht en Eindhoven. De regering wil zo uiteindelijk toe naar een landelijk dekkend systeem dat
duurzame oplossingen biedt voor de doelgroep.
Deze dakloze vreemdelingen werden jarenlang
door het Rijk op straat gezet, in de hoop hen
daarmee te bewegen tot vertrek. Uit diverse
onderzoeken bleek die aanpak echter niet het
gewenste effect te hebben; mensen die op straat
stonden bleken meer bezig met overleven dan
met het opbouwen van een nieuw bestaan
elders.
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De huidige regering besloot daarom tot de pilot
met LVV’s, die op 1 april 2019 van start is gegaan.
Daarin moeten IND (Immigra�e- en Naturalisa�edienst), DT&V (Dienst Terugkeer & Vertrek) en de
AVIM (de Vreemdelingenpoli�e) intensiever gaan
samenwerken met de gemeente en de organisa�e die de opvang en begeleiding realiseert.

Uitbreiding LVV’s en a�ouw BBB’s
Het ministerie van Jus��e en Veiligheid en de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
hebben op 28 november 2018 in een akkoord
afgesproken dat het aantal LVV’s na 3 jaar wordt
uitgebreid van 5 naar 8 en dat er geleidelijk een
landelijk dekkend netwerk van opvang voor dakloze asielzoekers zal ontstaan.
De huidige BBB-opvangen in allerlei gemeenten
kunnen dan volgens de plannen, gelijk�jdig met
de groei van de LVV’s, geleidelijk worden afgebouwd.
In de tussen�jd stelt het Rijk ook cofinanciering
beschikbaar voor die gemeenten waar al wel een
BBB-voorziening is, maar die nog niet onder de
reikwijdte van een LVV vallen.

De LVV Ro�erdam is bestuurlijk aangewezen om
de bewoners van de Leidse voorziening op te
vangen en binnen zes maanden te begeleiden
naar verblijf dan wel terugkeer naar het
thuisland.
Enkele bewoners van de Bed, Bad en Broodvoorziening in Leiden hebben al aangegeven niet naar
Ro�erdam te willen of kunnen verhuizen.
Zij verblijven al jaren in Leiden, hebben hier een
sociaal netwerk opgebouwd en een wankel
evenwicht gevonden binnen hun uitzichtloze
bestaan. Anderen zijn te ziek om van een 24-uurs
opvang over te stappen naar een nachtopvang.
Weer anderen komen domweg niet in aanmerking voor opvang, omdat zij uit zogenaamde
veilige landen komen (lees: Marokko, Algerije…).
In een brandbrief van december 2019 hee� de
Fabel van de Illegaal, een steunorganisa�e voor
mensen zonder papieren, het stadsbestuur er
terecht op gewezen dat de gemeente Leiden
tekort schiet in haar zorgplicht als zij de BBB
voorziening sluit met de voorkennis dat dan
kwetsbare mensen op straat komen te staan:

Leiden loopt te ver voor de troepen uit

•

Met het besluit op 12 november 2019 om de BBB
voorziening met ingang van 1 juli 2020 te sluiten,
loopt Leiden wel heel ver voor de troepen uit. Er
wordt immers 3 jaar de �jd genomen om de pilot
van de landelijke voorzieningen eerst uit te testen
en vervolgens uit te breiden naar acht loca�es.

•

Enkele weken later hoorden wij al dat er geen
nieuwe mensen meer tot de BBB-voorziening
werden toegelaten, dus voor nieuwkomers was
de slui�ng blijkbaar al een feit.

•

•

er zijn op dit moment in Ro�erdam nog niet
voldoende plaatsen beschikbaar;
niet alle gasten van de BBB Leiden voldoen
aan de voorwaarden van de LVV Ro�erdam;
de mensen van de BBB hebben hier met veel
moeite hun sociaal netwerk opgebouwd,
vertrouwde medische en psychiatrische
ondersteuning gevonden;
de termijn van opvang voor mensen in de LVV
Ro�erdam is drie tot zes maanden, daarna is
er een groot risico dat ze alsnog op straat
komen te staan. Waar denkt het stadsbestuur dat ze dan naar toegaan?

EEN GIDEONSBENDE
Een van de voordelen van het hebben van een
klein diaconaal team is dat wij makkelijk kunnen
inspringen op veranderingen in hulpverleningsland. Transi�e en transforma�e zit ons als het ware
in het bloed.
Geen eindeloze protocollen die eerst doorlopen
moeten worden, geen harmonicamodel met
uitdijende en inkrimpende personeelsaantallen,
maar een gideonsbende die oren en ogen gebruikt om mensen op te sporen die tussen wal en
schip dreigen te vallen, aandach�g te luisteren
naar hun verhalen en oog te hebben voor hun
talenten, en het netwerk aanwendt om mensen
een steuntje in de rug te geven.

Met deze open houding treden wij ook het
nieuwe jaar weer tegemoet. Een jaar waarin wij
verwachten dat er veel zal veranderen in het
landschap van zorg en hulpverlening in Leiden.
Waar nodig zullen we aan de bel trekken of de
noodklok luiden.
Maar we willen met name voor de mensen die
het kind van de rekening dreigen te worden van
alle bezuinigingen, herschikkingen en overdrachten van de ene naar de andere dienstverlenende instan�e, een betrouwbare toevlucht
zijn waar zij met hun vragen en onzekerheden
terecht kunnen en als het enigszins kan een
laatste vangnet zijn voor hen die elders tevergeefs om hulp vragen.
Leiden tekende 10 jaar geleden voor compassie, voor het „onvermoeibaar verzachten van het leed van medeschepselen”
en de belo�e „ieder, zonder enige
uitzondering, te behandelen
met volstrekte waardigheid, billijkheid en
respect.”
Daar willen we
onze stad graag
aan houden.

Onderkomen STUV en
Bed, Bad en Broodvoorziening
aan het Maansteenpad

OMGEKEERDE WERELD
De Bakkerij wordt begin november gebeld door
een medewerker van het Veiligheidshuis Hollands
Midden, een samenwerkingsverband waar ketenpartners (uit zorg, straf en bestuur) “sturen op een
goede samenwerking en met elkaar stevig regie
voeren op een sluitende persoonlijke aanpak van
degenen die overlast of criminaliteit veroorzaken
of dringend zorg nodig hebben”.
De medewerker schetst het beeld van een vrouw
van middelbare lee�ijd, met complexe problema�ek en dreigende dakloosheid. Of wij haar kunnen
opvangen in onze �jdelijke noodopvang Imani?
Mevrouw had een �jdje in de maatschappelijke
opvang gewoond en bij Brijder verslavingszorg,
maar bleek daar niet te handhaven.
Na enkele nachten in een plaatselijk budgethotel
bleek mevrouw het met de persoonlijke verzorging
soms niet zo nauw te nemen en voor zichzelf een
maal�jd klaarmaken deed ze eigenlijk nauwelijks.
Het Leger des Heils had toegezegd dat mevrouw
een maand bij hen kon wonen, maar ook daar
legde mevrouw veel, heel veel beslag op de beschikbare �jd van de medewerkers, vrijwilligers en
overige gasten.
Nadat diverse organisa�es met deskundige medewerkers en specialis�sche kennis en begeleiding de
handdoek al in de ring hadden gegooid, had
iemand bedacht dat Imani een passende oplossing
zou bieden: een zelfstandige noodvoorziening, zonder gespecialiseerde begeleiding, met wisselende
bewoners, stuk voor stuk getekend door het leven,
uitgeprocedeerd en veelal getrauma�seerd.
Nee, dus... en wie verzint zoiets?
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INDIVIDUELE
HULP VAN
DE BAKKERĲ

Kortom, de hulpverlening bestrijkt ongeveer alle
kwetsbare doelgroepen in onze maatschappij en
dan ook nog alle mogelijke aandachtsvelden.
De afgelopen jaren hebben wij gezien dat de
hulpverlening steeds complexer wordt voor medewerkers en vrijwilligers van De Bakkerij.
Enorme wisseling in partnerorganisa�es in het
veld, verschuivingen van aandachtsvelden bij
gemeentelijke en regionale instan�es en wijzigingen in voorliggende voorzieningen.

Projectmedewerker Tamara Breton
Diaconaal Centrum De Bakkerij, ons interkerkelijk
centrum voor hulp en dienstverlening in het centrum van Leiden, speelt in op de noden van mensen ver weg en dichtbij. Daarnaast is het thuisplek, uitvalsbasis, ontmoe�ngsplek en vergaderruimte voor ruim twin�g maatschappelijke en
hulpverlenende organisa�es en projecten.
Een van de kernac�viteiten van het diaconaal
centrum is het bieden van concrete hulp en ondersteuning aan kwetsbare groepen, waarbij de
nadruk met name ligt op dak- en thuislozen,
vluchtelingen, ‘zorgmijders’ en mensen die op of
onder de armoedegrens leven.
Onder het mo�o “helpen waar geen helper
(meer) is” wordt bijvoorbeeld concrete hulp
geboden in de vorm van �jdelijk onderdak in het
opvanghuis Makaazi ya Imani, voeding, kleding,
schuldhulpverlening, tandheelkundige hulp,
overige medische zorg, reiskosten en juridische
ondersteuning.
Tevens worden jaarlijks in samenwerking met
S�ch�ng Urgente Noden Leiden boodschappenbonnen beschikbaar gesteld voor zo’n 900 huishoudens die leven onder de armoedegrens.
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Per 1 februari 2018 hee� Vogelgezang Founda�on het mogelijk gemaakt om een projectmedewerker Individuele Hulp aan te stellen met de
volgende taakstelling:
1. Contacten onderhouden met hulpverlenersorganisa�es en instellingen in de regio en met
name oog hebben voor nieuwe ini�a�even;
2. Medewerkers en vrijwilligers van De Bakkerij
op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen op het terrein van de zorg- en dienstverlening in de regio en bestaande voorzieningen en partnerorganisa�es in kaart brengen en actualiseren;
3. Het werk van medewerkers en vrijwilligers in
en rond het opvanghuis Makaazi ya Imani
ondersteunen en coördineren;
4. Func�oneren als vraagbaak voor complexe
hulpvragen waar meerdere hulpverlenende
instan�es bij betrokken zijn;
5. De Bakkerij vertegenwoordigen bij ontmoe�ngen van diverse hulpverlenende instan�es
in Leiden e.o.
Hal�aarlijks doet zij verslag van haar werk.

De cijfers op een rijtje
In 2019 meldden zich in totaal 136 cliënten met
275 hulpvragen bij De Bakkerij. Dat resulteerde in
620 contactmomenten variërend van korte tot
lange gesprekken, overleg met andere betrokken
hulpverleners, mailcontacten, telefonische gesprekken en appjes.
De hulpvragen zijn globaal als volgt onder te
verdelen, hoewel hulpvragen - met uitzondering
van de tandheelkundige problemen - in de
prak�jk vaak complex en meerduidig zijn:
•

•
•
•
•

•

25 verzoeken om spoedeisende tandartshulp
(waar mogelijk wordt een afspraak gemaakt
met gepensioneerd tandarts Leo van Broeckhuysen in Oegstgeest);
29 juridische vragen (voornamelijk over verblijfsvergunningen, nieuwe asielprocedures,
maar ook gezinshereniging);
37 vragen over (aanvulling op) de Voedselbank;
69 vragen over huisves�ng of postadres;
115 overige vragen over vergoeding reiskosten (naar een ambassade, advocaat, IND,
AZC, psychiater, huisarts of andere specialist),
kapper, beltegoed, sokken, winterschoenen,
warme inlegzooltjes en ondergoed, financiering aanschaf paspoorten voor nareizende
kinderen, financiering voor aanschaf vlieg�ckets nareizende kinderen, financiering
aanschaf bril, babymelk, luiers, financiering
leges Kinderpardon, financiering taallessen,
zelfmedica�e;
11 bewoners (waaronder 1 minderjarig kind)
uit 8 verschillende landen in onze noodopvang Makaazi ya Imani.

ZOMERBONNEN
Ook dit jaar hee� De Bakkerij weer in samenwerking met S�ch�ng Urgente Noden Leiden
(SUN Leiden) Zomerbonnen uitgegeven voor
huishoudens die door omstandigheden moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.

Al die hulpvragen leiden regelma�g tot een brede
waaier aan verzoeken, contacten, adviezen en
doorverwijzingen, zoals uit het onderstaande
lijstje weer mag blijken:
Donderdag 4 juli: overleg met Fabel van de
Illegaal en GIL
Maandag 8 juli: von Münchhausenoverleg
Maandag 15 juli: overleg over huisves�ng bij
par�culier
Dinsdag 3 september: Levensbeschouwelijk
Pla�orm
Donderdag 5 september: overleg met Fabel van
de Illegaal en GIL
Vrijdag 6 september: overleg met burgemeester
Henri Lenferink
Maandag 9 september: overleg over samenwerking bij Integra�ediner
Dinsdag 10 september: overleg met Vluchtelingenwerk
Donderdag 12 september: overleg met Aemosa
Donderdag 19 september: overleg met Epafras
en Stadsoverleg

Dinsdag 24 september: overleg met wijkagent
Maandag 7 oktober: woononderzoek gestart bij
gemeente Leiden
Woensdag 9 oktober: Startbijeenkomst
maatschappelijke zorg
Vrijdag 11 oktober: overleg met Vluchtelingenwerk, Terugkeerproject
Dinsdag 15 oktober: overleg over toekomst von
Münchhausen
Vrijdag 1 november: overleg met PsyQ
Dinsdag 5 november: overleg met Exodus
Dinsdag 12 november: 10-jarig jubileum
Handvest voor Compassie
Donderdag 21 november: Levensbeschouwelijk
Pla�orm
Vrijdag 22 november: overleg met Cardea
Maandag 25 november: overleg met S�ch�ng
De Binnenvest en von Münchhausenoverleg
Dinsdag 26 november: overleg met Fabel van de
Illegaal en GIL
Donderdag 28 november: overleg met een fonds

Dit jaar meldden 40 hulpverlenende instan�es, waaronder ook de sociale wijkteams van
Leiden, 983 huishoudens aan, bestaande uit
403 alleenstaanden, 81 echtparen, 285 alleenstaanden met kind(eren) en 214 echtparen met kind(eren).
In totaal zijn met deze ac�e ruim 3.300 boodschappenbonnen ter waarde van € 10 uitgereikt. Ruim 100 bonnen meer dan in 2018.
Met name bij de alleenstaanden zien we een
toename van 81 aanmeldingen ten opzichte
van 2018. Uit dit alles blijkt dat de Zomerbonnen nog steeds erg welkom zijn. Hiermee
kunnen mensen met minder inkomen in de
zomerperiode zich toch even iets extra’s
veroorloven. Dag in dag uit op de kleintjes
le�en en net niet rondkomen kan vers�kkend
werken en de Zomerbonnenac�e wil mensen
graag even wat lucht geven.
Dankzij alle bijdragen van fondsen en par�culieren zijn we samen met SUN Leiden er toch
weer in geslaagd om aan alle aanvragen te
kunnen voldoen.
Waarvoor heel veel dank!

11

EINDELĲK
WEER BĲ
ELKAAR

Met vereende krachten vonden Vluchtelingenwerk en De Bakkerij een vij�al fondsen bereid bij
te dragen aan de �ckets. Waarvoor mevrouw God
le�erlijk op haar knieën bedankt hee�!

Spannende reis
Het was heel spannend of alles goed zou gaan: de
nachtelijke reis van de kinderen van Kampala naar
vliegveld Entebbe, het inchecken, de geldigheid
van hun visa, de lange reis en het door de douane
komen op Schiphol, maar om 2 minuten over 6
op donderdagochtend 2 januari 2020 was het
zover en buitelden Norine (7 jaar), Nico (9 jaar),
Daltonmark (16 jaar), Divia (18 jaar) en hun
moeder over elkaar heen van vreugde.

Thuis in Leiden
Na noodgedwongen vier jaar van elkaar gescheiden te zijn, konden mevrouw T.K. en haar (pleeg)
kinderen elkaar donderdagochtend 2 januari
2020 eindelijk weer in de armen sluiten.

Ternauwernood ontsnapt
Zonder afscheid te kunnen nemen van haar kinderen moest mevrouw in december 2015 halsoverkop vluchten uit Oeganda. Een lokale LHTBhulpgroep wist mevrouw uit handen van de
Oegandese poli�e te krijgen, die haar al anderhalve maand gevangenhield en zwaar mishandelde,
en ze�e haar op een vliegtuig naar Nederland.
In Nederland kreeg ze begin 2016 een �jdelijke
verblijfsvergunning. Het duurde bijna een jaar
voor het haar lukt haar (pleeg)kinderen te trace-
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ren. Toen het contact eindelijk hersteld was, hee�
ze gezinshereniging voor de (pleeg)kinderen aangevraagd bij de IND.
Haar aanvraag werd in eerste instan�e afgewezen, maar met steun van Vluchtelingenwerk en
twee asieladvocaten werd het verzoek, na bezwaar, begin november j.l. alsnog gehonoreerd.

Met een beetje hulp
Begin december j.l. waren de kinderen in het bezit van een inreisvisum voor Nederland, waarna
er vlieg�ckets geboekt konden worden. Daar lag
nog wel een probleem, want vlieg�ckets voor een
directe vlucht naar Schiphol kosten bij elkaar zo'n
3500 euro, geld waarover mevrouw echt niet
beschikte.

Daarna is het gezin met de trein naar de noodwoning van de moeder in Leiden gegaan, waarbij de
kinderen zich verwonderden dat het om 7 uur in
Nederland nog donker is (in Kampala is het dan
al�jd al licht), dat het wel erg koud is (gemiddelde
temperatuur overdag in Oeganda is 29 graden) en
of het vandaag misschien zou gaan sneeuwen?
De eerste �jd in Nederland moet er nog het nodige geregeld worden en dat zal niet al�jd even
makkelijk zijn, maar het aller-, allerbelangrijkste is
gelukt: de kinderen en hun moeder zijn weer bij
elkaar.
Met dank aan SUN-Leiden, IPCI HH Petrus en Paulusparochie Leiden, het gezinsherenigingsfonds van
Vluchtelingenwerk Nederland, S�ch�ng Passiebloem
en het M.C. de Visser Fonds voor hun bijdragen aan de
broodnodige vlieg�ckets.

LEIDEN OF MIAMI?

EEN PLEK
VOL VERHALEN
In het jaarplan voor 2020 van ons diaconaal centrum wordt de focus gericht op De Bakkerij als
plek vol verhalen.
De inzet van De Bakkerij stoelt vanuit haar christelijke inspira�ebron natuurlijk op de rijke verhalen van de Schri�, de gebouwen ademen de verhalen van de mensen die in de afgelopen eeuwen
op deze plek zich inze�en binnen de hulpverlening, maar de belangrijkste verhalen zijn die van
de mensen die zich hier melden voor een luisterend oor, een helpende hand of prak�sch advies
voor de problemen in hun leven.

De barometer van de stad

strijken: Ach, waar hebben we het over als een
gezin een paar �entjes minder krijgt?
Wij weten uit al die persoonlijke verhalen dat dat
echt een wereld van verschil kan maken.

Dank
Vandaar ook dat wij graag iedereen bedanken die
ons werk een warm hart toedraagt en waar nodig
financieel of via persoonlijke inzet ondersteunt.
Maar vooral ook aan allen die ons het vertrouwen
geven als ze bij ons hun zorgen neerleggen, voor
hulp aankloppen of deelgenoot maken van pre�ge of minder pre�ge ervaringen in de hulpverlening.

Verhalen van kwetsbare mensen zijn de werkelijke barometer van het welzijn in onze stad. Zij
vertellen waar de druk te hoog wordt, mensen
achterop dreigen te raken, het tempo niet meer
bij kunnen benen of volledig uit het zicht dreigen
te verdwijnen.
Voor hen is De Bakkerij een belangrijke plek om
hun verhaal te vertellen, verhaal te halen en op
verhaal te komen.
De Individuele Hulp van ons centrum speelt daar
een cruciale rol in. Daar horen wij de persoonlijke
verhalen achter alle cijfers en percentages die
met het grootste gemak aangehaald worden om
problemen of oneffenheden in het beleid glad te

Onder reguliere hulpverleners
hoor je steeds vaker de vraag:
‘Doen we niet teveel?’
Terwijl je binnen kerken
eerder de vraag hoort:
‘Doen we wel genoeg?’

Onze vriend van het begin van dit voortgangsverslag kreeg eind vorig jaar het slechte nieuws van
de IND dat hij geen rechtma�g verblijf meer had in
Nederland omdat hij onterecht een beroep zou
hebben gedaan op de openbare kas.
Het bezwaarschri� van de Leidse advocaat werd –
na een formele en veel te theore�sche hoorzi�ng
– afgewezen.
Het menselijke verhaal achter de regels kreeg
geen gehoor en ook de crea�eve oplossingen die
de advocaat aandroeg om meneer een we�elijke
grond voor verblijf te geven, bleven onbenut.
Hij mag in de prak�jk dan een echte “sprokkelaar”
zijn die in de natuur overlee� en slaapt in “the
woods”, de vertegenwoordiger van de immigra�edienst zag geen reden een posi�ef besluit te nemen. Dit betekent dat meneer sinds mei 2019 officieel illegaal is in Nederland.
Soms zien we hem weken niet, dan komt hij weer
wat vaker aanwaaien. In totaal stapte hij zo’n
twin�g keer ons pand binnen. Soms alleen voor
een warme kop koffie, dan weer om ons te vertellen over zijn emigra�eplannen naar Canada of de
VS. Want, zo had een vriend hem verzekerd “of je
nu illegaal bent in Nederland of in Miami, dat
maakt niet zo veel uit. Maar in Miami is het ten
minste al�jd lekker weer”.
Maar ook deze plannen schoof meneer weer
terzijde want in Nederland, hier in Leiden, had hij
ten minste een netwerk: de mensen van De Bakkerij, de pastor, zijn Amerikaanse vriend….
Ondanks deze tegenslag, is onze verwach�ng dat
meneer vanuit die onstabiele, uitzichtloze situa�e
vaker een beroep op onze hulpverlening zou doen,
onterecht gebleken. Hij redt zich wonderwel...

