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In april 2007 kwam De Achterban voor het eerst bijeen. Veel kleiner
dan nu, maar de eerste stappen werden gezet. In april 2012 werd het
eerste lustrum bereikt. Alweer vijf jaar! Er is hard gewerkt en veel
bereikt.
In deze roerige tijden van bezuinigingen en veranderingen, waar
cliënten onzeker zijn en duidelijkheid missen, blijkt De Achterban
belangrijker dan ooit. Want wie is er op straat en in de opvang
aanwezig om te horen en zien waar het beleid wringt? En wie slaat de
brug naar de instellingen en politiek? De ambassadeurs en
vrijwilligers van De Achterban.
De Achterban wordt gevormd door de vrijwilligers van stichting
Straat Consulaat, die ervaring hebben met dak- en/of thuisloosheid
en/of druggebruik. De betaalde medewerkers van het Straat
Consulaat waarborgen de continuïteit van dit platform. Zij
ondersteunen en begeleiden de vrijwilligers. Hierbij worden zij met
name in de tweede helft van 2012 geholpen door twee professionele
vrijwilligers en een stagiaire. Het team wordt weer ondersteund door
haar bestuur, op afstand. Straat Consulaat is trots op de ambitieuze
groep mensen waarmee het samenwerkt.
De Achterban en het Straat Consulaat behartigen samen de belangen
van dak- en thuislozen en druggebruikers in opvang, zorg en op
straat, vanuit de overtuiging dat mensen gelijkwaardig zijn. Wij
spreken uit eigen ervaring, maar houden er rekening mee dat de
achterban, de samenleving en daardoor ook behoeften veranderen.
Daarom houden wij steeds “vinger aan de pols”. Wij fungeren als
adviesorgaan voor instellingen en gemeente. Via (sociale) media
verspreiden wij informatie en maken wij onderwerpen bespreekbaar
voor het bredere publiek. Bijzondere aandacht besteden wij aan
verbetering van de beeldvorming rondom dakloosheid en
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middelengebruik. Met zusterorganisaties wisselen wij uit en
bundelen wij de krachten. Voor cliëntenraadsleden vormt De
Achterban een ontmoetingsplek waar informatie kan worden
verkregen en uitgewisseld.
Binnen De Achterban streven wij naar een veilig klimaat, waar
mensen tot hun recht kunnen komen, ieder met de eigen
mogelijkheden en beperkingen en met respect voor elkaar. Wij zien
het als onze opdracht om de kwaliteit van leven te verbeteren voor
alle mensen binnen onze aandachtsgroepen en vinden het belangrijk
dat iedereen toegang heeft tot wonen, voeding, scholing, informatie
en zich in gelijkwaardigheid verbonden weet met anderen in de
samenleving.
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Juli 2012: Aftrap opslagproject
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Plenaire Achterban vergadering

Dit is een bijeenkomst waar iedereen welkom is: (ex-) dak- en
thuislozen, gebruikers en cliënten uit de maatschappelijke opvang en
geestelijke gezondheidszorg, vrouwen en jongeren met ervaring op
het gebied van dak- en thuisloosheid. Tijdens deze vergadering, die in
2012 steeds plaatsvond in de Lukaskerk aan het Om en Bij 2, wordt
uitgebreid gesproken over “signalen uit het veld”. Hier worden
deelnemers op de hoogte gehouden over activiteiten van de diverse
werk- en projectgroepen en het is een gelegenheid voor
geïnteresseerden om kennis te maken met De Achterban. De
bijeenkomst start om 12 uur met een lunch. Van 12:30 tot 15:30 uur
wordt de vergadering gehouden. Het aantal aanwezigen varieert van
25 tot 60. De Achterban vergadert eens per kwartaal. Bij iedere
bijeenkomst wordt een gastspreker uitgenodigd.
In 2012 waren de gastsprekers:
Floor de Bloois, Haags Straatnieuws
Martijn Bordewijk, gemeenteraadslid in Den Haag voor D66
Erwin Beune, TOP-team Parnassia
Thérèse Otten, Aad Moerenhout en Marc Tjin van Brijder – de Haagse
Zaak
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Werkgroepen
De Achterban heeft haar taken verdeeld in verschillende werk- en
projectgroepen. De werkgroepen zijn:
Werkgroep Communicatie
Werkgroep Den Haag Onder Dak
Werkgroep Jongeren
De werkgroepen komen regelmatig bijeen om te vergaderen. Er
worden ideeën en informatie uitgewisseld, taken verdeeld en
werkzaamheden op elkaar afgestemd.
Binnen de werkgroep Communicatie wordt over alle communicatie
nagedacht. Op basis van het communicatieplan wordt steeds gewikt
en gewogen: waar moeten we onze aandacht op richten en hoe? Er
wordt een goed evenwicht bewaard tussen communicatie met
enerzijds politiek en instellingen en anderzijds de dak- en thuislozen.
De Achterban heeft diverse eigen publicaties, waaronder een
nieuwsbrief die vier keer per jaar verschijnt, en onze website (www.
deachterban.info). Achterbanners doen regelmatig aan voorlichting,
over De Achterban, of over dak- en thuisloosheid en middelengebruik
en er worden regelmatig presentaties gehouden op bijeenkomsten.
Vanuit de werkgroep communicatie zijn de projectgroepen
Voorlichting, Stapeling maatregelen, Straatwijzer en Internetmedia
ontstaan.

In de werkgroep Den Haag Onder Dak, de “politieke tak” van De
Achterban, worden signalen van de straat en over instellingen
besproken. De agenda’s van de raads- en commissievergaderingen
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worden gevolgd. Wanneer het van belang is worden de
vergaderingen bezocht en wordt er ingesproken. Ook symposia en
andere activiteiten zoals openingen, presentaties, workshops of
huldigingen worden in de gaten gehouden en indien relevant
bezocht. Vanuit deze werkgroep worden projecten gestart die
politiek, beleid of instellingen betreffen.
Vanuit deze werkgroep is De Achterban op landelijk niveau
vertegenwoordigd in de Werkplaats Maatschappelijke Opvang en in
het landelijk platform cliënten- en cliëntenorganisaties maatschappelijke opvang (COMO G4) en haar kerngroep. Deze kerngroep
heeft regelmatig overleg met beleidsmedewerkers van de vier grote
steden, vertegenwoordiging van het ministerie van VWS, Federatie
Opvang, de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC) en andere
relevante partijen.
Een Achterbanner neemt vanuit deze werkgroep deel aan de
cliëntenraad Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten
(DSZW) die in Den Haag tevens als Wet maatschappelijke
ondersteuning (WMO) raad fungeert.
Vanuit deze werkgroep wordt deelgenomen aan de Stuurgroep Den
Haag onder dak, de evaluatie van de winterregeling en
klankbordgroepen rondom woonvoorzieningen.
Vanuit de werkgroep Den Haag onder dak zijn de projectgroepen
Opslag, Tentenproject, Soepbus, Spreekuren, Woonwijzer en
Achterbanners keuren de dagbesteding ontstaan.
De projectgroep vrouwenverwendag komt voort uit de werkgroep
vrouwen, die al een poos niet meer bijeen komt.

9

De werkgroep Jongeren is De Achterban in het klein. En met jongere
deelnemers. Zij pakt alles op wat jongeren aangaat: onderzoeken,
projecten, communicatie, voorlichting, presentaties, overleg met
beleidmakers. Alles voor en door jongeren.
Projectgroepen
Projectgroep Vrouwenverwendag bereidt de jaarlijkse vrouwenverwendag voor. Ieder jaar op internationale vrouwendag 8 maart
organiseert het Straat Consulaat met de Achterbanvrouwen een
verwendag voor vrouwen uit de Maatschappelijke Opvang, waarbij
de aandacht vooral gaat naar de vrouwen die dakloos zijn en
vrouwen die de meest laagdrempelige voorzieningen bezoeken. Er
wordt veel geïnvesteerd in contacten met particulieren en bedrijven
om hen te betrekken bij deze vrouwen.
Projectgroep Opslag: Achterbanners hebben onderzoek gedaan
onder daklozen waaruit bleek dat er onder daklozen unaniem grote
behoefte is aan opslagmogelijkheid voor de zware tassen met
bezittingen. Aan instellingen is gevraagd of zij bereid zijn om
opslagmogelijkheid te verstekken of daarover met Achterbanners in
gesprek te gaan. Bij instellingen die wilden meedoen werden
presentaties verzorgd over de enquête onder daklozen wat er in
heeft geresulteerd dat:
- Clean River (Brijder) ruimte heeft geboden om opslaglockers te
plaatsen,
- Haagse zaak (Brijder) nu opslag biedt voor waardevolle
documenten op een server.
- Fonds 1818 de opslaglockers heeft gefinancierd en
- REAKT middels een werkproject de opslag bemenst
- Straat Consulaat het voortouw neemt als overleg gewenst is.
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Tentenproject: Buitenslapers die niet in de nachtopvang kunnen
slapen, kunnen bij De Achterban een tentje, slaapzaak of dekens
lenen voor zolang ze die nodig hebben. Deels gesponsord door een
anonieme Hagenaar, deels geschonken door particulieren en
instellingen.
Projectgroep Soepbus was een kort project in 2011. Voor 2012 werd
door de Kessler Stichting, exploitant van de soepbus, een grote
sponsor gevonden voor een jaar, waarna het voortbestaan wederom
onzeker was. Omdat dit een zeer laagdrempelige voorziening is voor
de werkelijke onderkant van de samenleving wordt deze onzekerheid
door Achterbanners als bijzonder vervelend ervaren. Het lot van de
soepbus, of eigenlijk vooral het lot van haar klanten, gaat hen zeer
ter harte en het aanbod van de voorziening wordt kritisch gevolgd. Zo
is eind 2012 een petitie aangeboden met handtekeningen van
bezoekers van de voorziening, om de slechte kwaliteit van de soep
onder de aandacht van de exploitant te brengen. Hier is nog geen
reactie op gekomen.
Projectgroep Stapeling maatregelen: er komen veel maatregelen op
onze doelgroepen af. Maatregelen die met elkaar flinke consequenties hebben voor individuen. Over deze gevolgen worden
artikelen geplaatst in een aantal opeenvolgende Achterban
nieuwsbrieven.
Projectgroep Voorlichting: vanuit deze projectgroep wordt
voorlichting gegeven aan cliënten binnen instellingen over De
Achterban en aan studenten, medewerkers van instellingen en
andere belangstellenden over dakloosheid en verslaving. In 2012
hebben de deelnemers aan deze projectgroep een serie trainingen
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gevolgd bij Conny van Lübeck, over het samenstellen van
voorlichtingmateriaal en het doen van presentaties. Voorlichtingen
zijn verzorgd bij Limor, REAKT en Haagse Zaak.
Projectgroep Spreekuren: als aanvulling op de voorlichtingen starten
Achterbanners in 2012 met spreekuren in instellingen. Zij geven
informatie over De Achterban, kunnen eventueel verwijzen en bieden
een luisterend oor binnen instellingen. Eind 2012 worden spreekuren
gehouden bij: De Haagse Zaak, OVHG het Zieken, REAKT (Connect)
Wagenstraat en op straat (regulier, met een kannetje koffie de
slaapplekken bezoeken, tijdens de winterregeling om mensen op de
mogelijkheid van opvang te wijzen en informatie hierover uit te
delen).
Projectgroep Straatwijzer: Straat Consulaat en De Achterban zijn van
mening dat de informatievoorziening voor daklozen ver onder de
maat is. Instellingen hebben prachtige folders waarin hun eigen
aanbod centraal staat, een overzicht van het aanbod van de
verschillende instellingen in één uitgave voor cliënten was er nooit.
Vandaar dat deze informatie door ons is gebundeld en uitgebracht in
de zogenoemde “Straatwijzer”. Een handzaam boekje in zakformaat
waarin daklozen in één oogopslag kunnen zien waar zij kunnen
slapen, eten, waar ze terecht kunnen voor dagbesteding, een
luisterend oor, enz. Deze uitgave wordt steeds geactualiseerd. In
2012 verschenen een eerste en tweede druk.
Projectgroep Woonwijzer: Als blijkt dat de lijst met kamerverhuurders die door het CCP aan daklozen wordt verstrekt niet meer
actueel is besluiten we om het project Woonwijzer te starten. In een
handzaam boekje willen we informatie verstrekken aan daklozen die
op zoek zijn naar een woning of kamer. In 2012 wordt gestart met
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het verzamelen van informatie hiervoor. In 2013 zal het resultaat
worden gepubliceerd. In dit project wordt waar mogelijk
samengewerkt met het CCP.
Projectgroep Internetmedia: de sociale media nemen een steeds
voornamere plek in binnen het werkveld en De Achterban heeft dit
ook opgepakt. De Achterban is actief op Twitter, LinkedIn en
Facebook. Binnen de projectgroep wordt afgesproken wie de
moderators zijn, welke regels men in acht wil nemen en welke
onderwerpen zich voor dit middel lenen. In 2012 wordt de start
gemaakt met een nieuw Imagineproject. Binnen Imagine wordt
aandacht besteed aan de verbetering van de beeldvorming rondom
dak- en/of thuisloosheid en/of verslaving. Binnen dit nieuwe project
willen wij laten zien dat mensen uit onze doelgroepen dromen
hebben. Gewone dromen: over weer naar school gaan, werk doen
wat bij je past, het hebben van liefdevolle relaties. Het project heeft
de werktitel: “Ik heb een droom”. De projectgroep hoopt in 2013 met
affiches, YouTube-filmpjes en verwijzingen naar de Achterban
website naar buiten te treden.
Projectgroep Achterbanners keuren de dagbesteding: Dit is in 2012
ons grootste project en verdient om meerde redenen een aparte
vermelding. In navolging van het PAJA project (Participatie Audit JA)
wat Straat Consulaat en de Achterban jongeren, samen met MARA en
het Verwey- Jonker Instituut uitvoerden in 2010 en 2011 is Straat
Consulaat in 2012 met de volwassen Achterbanners en het VerweyJonkerinstituut gestart met het eerste PAJA project voor volwassenen
in Nederland. Fondsen die bereid waren om hierin te participeren zijn
Fonds 1818 en het SKANfonds. Wij zijn hen zeer dankbaar!
Achterbanners vormen keuringsteams, die getraind worden en
daarna middels interviews de meningen polsen van cliënten binnen
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acht instellingen voor dagopvang en dagbesteding in Den Haag.
Verbeterplannen die hieruit voortkomen worden waar mogelijk door
de instelling opgepakt en uitgevoerd, waarna zij een certificaat
ontvangen. Het project is in 2012 gestart en loopt door in 2013.
September 2013 zullen de resultaten feestelijk worden gepresenteerd.
Projectgroep Fiets voor Niets: Jongeren uit De Achterban knappen
samen met een jongere uit de maatschappelijke opvang een fiets op,
die de jongere daarna in gebruik mag nemen om zijn afspraken na te
komen. Boetes voor zwartrijden worden hiermee voorkomen. Het
project wordt in 2012 gesponsord door Pekoenja en uitgevoerd
samen met DUWO en het Fietsendepot. In 2012 is samenwerking
gestart met Leren Doen.
Projectgroep Schooltraject zoekt uit en streeft naar mogelijkheden
voor jongeren met schulden om weer naar school te kunnen. De
resultaten van het project zijn overgedragen aan landelijk jongerenplatform United Voices en het probleem is neergelegd bij Manja
Smits, lid van de Tweede Kamer voor de SP.
Projectgroep advies Nachtopvang heeft in 2012 jongeren die verblijven in de nachtopvang ondervraagd over hun verblijf en de
doorstroom. Deelnemers aan deze projectgroep nemen deel aan de
adviesgroep nachtopvang, waarvan het Straat Consulaat trekker is.
Advies is uitgebracht aan de gemeente en is meegenomen in het
door VWS geïnitieerde ondersteuningsprogramma voor zwerfjongeren. Rode draad in dit programma is dat op één dag in een
gemeente een quick scan wordt uitgevoerd en de contouren van een
eerste stap worden bepaald, die vervolgens wordt uitgewerkt. Dit
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programma werd overigens aan alle centrumgemeenten in
Nederland aangeboden. Meer info: www.1stapvooruit.nl.
Trainingen
Drie jaren op een rij, 2009 – 2010 – 2011, werden actieve Achterbanners opgeleid tot straatambassadeur. Vooral vanwege onzekerheid over de toekomst is deze training in 2012 niet aangeboden. Wel
is een serie van drie trainingen gegeven aan de projectgroep
Voorlichting over het geven van voorlichtingen.
Ook wordt een training verzorgd over het opstellen van een
projectplan.
In het project Achterbanners keuren de dagbesteding is een serie van
tien trainingen opgenomen voor de vrijwilligers die meedoen aan het
project. Deze trainingen zijn deels in 2012 verzorgd. Een ander deel
volgt in 2013.
Straatambassadeurs
Naast hun deelname aan werk- en projectgroepen doen
straatambassadeurs diverse extra werkzaamheden als:
- individuele belangenbehartiging (zoals meegaan met daklozen
om paspoort te regelen), meegaan naar het CCP, e.a.
- gesprekken met fondsen (kennismaken, projecten onder de
aandacht brengen),
- brieven schrijven (naar kranten, instellingen).
- Informatie verspreiden, zoals de eigen flyers, straatwijzer, maar
ook informatie over bijvoorbeeld de winterregeling
- het doen van spreekuren wordt in 2012 in bijna alle gevallen
door straatambassadeurs opgepakt.
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Straatambassadeurs houden vinger aan de pols in alle laagdrempelige voorzieningen, met in 2012 extra aandacht voor de
nieuwe locatie van de winterregeling aan de Zilverstraat.
Evenementen
Achterban bemant een kraam tijdens het zingevingsfestival van het
Straat Pastoraat op 2 maart.
De vrouwenverwendag op 8 maart van Achterban en Straat
Consulaat kwam tot stand in samenwerking met kapperszaak
Haagsche Kopjes, Pakkie Deftig van de Kessler Stichting, STEK,
Straatpastoraat, ADO Den Haag, Stg. Slinger, Veurs Voorburg, Café De
Oude Mol, Jupiler, www.memory-lane.nl.
Het symposium wat op 4 oktober wordt georganiseerd door de
Kessler Stichting in het kader van haar 100-jarige bestaan wordt door
veel Achterbanners bezocht. Vooral een mooi netwerk gebeuren met
interessante sprekers. De Achterban en Straat Consulaat bezoeken
op 8 oktober het symposium over opvang in zelfbeheer: “Nu leef je
zelf!” in Leiden, waar het Trimbosinstituut de resultaten presenteert
van drie instellingen die opvang in zelfbeheer uitvoeren. Er wordt
tevens een handreiking uitgereikt.
De Achterbanjongeren helpen net als andere jaren mee met het
organiseren van de studiemiddag Zwerfjongeren op 15 november en
spelen tijdens de studiemiddag een grote rol.
Achterbanners nemen deel aan het Mainline Symposium op 23
november over harmreduction (waar aan de OVHG het Zieken van
Brijder een prijs wordt toegekend).
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Vrijwilligers van De Achterban helpen de vrijwilligers van de
Boodschappen Begeleiding Dienst bij het realiseren van A Meezing
Kerst, een Kerstsamenzang voor 800 Haagse ouderen in de Grote
Kerk te Den Haag op 14 december.

Voorlichting - presentaties
- Jongeren vanuit de werkgroep jongeren die ervaring hebben
met bureau Jeugdzorg geven voorlichting aan medewerkers;
teamleiders en gedragsdeskundigen over bejegening en nazorg.
Dit wordt samen met JSO uitgevoerd.
- Jongeren vanuit de werkgroep die langere tijd dakloos zijn
geweest geven in samenwerking met Movies that Matter
voorlichting over dakloosheid en drugs om de beeldvorming
rondom dakloze jongeren te veranderen en het onderwerp
bespreekbaar te maken op scholen.
- Jongeren werken mee aan een filmpje over dakloosheid wat
vertoond gaat worden op middelbare scholen.
De werkgroep jongeren brengt een informatieboekje uit over de
eerste opvang voor jongeren. Het boekje wordt gefinancierd door
de gemeente Den Haag. Het boekje is verspeid door de jongeren
van de werkgroep onder instellingen en dakloze jongeren.
- We nemen op 5 juni met een groep Achterbanners deel aan
de informatiemarkt op het symposium en muziekfestival Van
Binnen naar Buiten, georganiseerd door Parnassia, REAKT,
Stichting Anton Constandse en MSS.
- Rondom de opening van ons Opslagproject op 12 juli
genereren wij veel publiciteit, zowel plaatselijk als landelijk,
schriftelijk, radio en TV. Daklozen komen hiermee positief in het
nieuws. Goed voor de beeldvorming!
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- Op 13 september spreken drie Achterbanners met wethouder
Rabin Baldewsingh. De wethouder wilde graag weten wat de
werkgroepen doen en toonde hierin veel interesse. Ook vroeg
hij naar de straatambassadeurs en ons nieuwe project
Achterbanners keuren de dagbesteding. Veel interesse was er
ook voor de werkgroep jongeren en wat zij allemaal doen. Al
met al een fijn gesprek!
- Een flinke groep Achterbanners neemt deel aan het congres
“Tijd voor ontmoeting!” op 27 september in Zwolle, waar zij zelf
ook onderdelen verzorgen (schilderworkshop, voorlichtingspel).
- Op 14 november werken Achterbanners mee aan een
voorlichting aan Linda Voortman, lid van de Tweede Kamer voor
Groen Links, die de nachtopvang van de Kessler Stichting
bezoekt.

Onderzoeken van De Achterban
Bij de projectgroepen is het Achterbanonderzoek van acht
dagopvang- en dagbestedingprojecten al uitgebreid beschreven. De
eerste “verbeterplannen” werden eind 2012 aan vier afdelingen
aangeboden.
Vanwege de sluiting van de OVHG aan de van der Vennestraat en de
voorgenomen sluiting van de OVHG aan het Zieken starten we een
onderzoek naar de zorgbehoefte onder de (ex-) bezoekers van de
OVHG’s. De interviews worden gedaan door Achterbanners.
Resultaten van dit onderzoek zullen in 2013 verschijnen.
Medewerking aan onderzoeken en interviews
Het plan van aanpak is bedoeld om de situatie van (potentieel)
daklozen te verbeteren en tegelijkertijd de overlast die deze groep
veroorzaak terug te dringen. In opdracht van VWS rapporteert het
18

Trimbosinstituut jaarlijks over de voortgang van dit plan van aanpak.
Voor de invulling van de cliëntenparagraaf in deze monitor zijn
Achterbanners geïnterviewd. Deze monitor wordt ieder jaar aan de
Tweede Kamer aangeboden.
Achterbanners doen mee aan CODA- G4, een cohortstudie onder
daklozen in de vier grote steden uitgevoerd door IVO in opdracht van
het Ministerie van VWS, Directie Maatschappelijke Ondersteuning
(DMO).
Cultureel antropologe onderzoekt overlevingsstrategieën van daklozen. Achterbanners leiden haar rond langs instellingen en laten
haar kennis- maken met personen die haar kunnen helpen bij haar
onderzoek.
Achterbanners werden geïnterviewd voor Haags Straatnieuws, o.a.
over het opslagproject.
Achterbanners worden regelmatig door media geïnterviewd naar
aanleiding van projecten, onderzoek of persberichten.
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De Achterban publicaties
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2. Publiciteit
Publicaties e.a.
Media aandacht
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Publicaties e.a.
We laten zakagenda’s voor Achterbanners en andere liefhebbers
bedrukken met het Achterbanlogo.
De Achterban Nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar.
De Achterbanwebsite wordt actueel gehouden en goed bezocht.
Tentoonstelling in kapperszaak De Haagsche Kopjes met schilderijen
van de vrouwenverwendag.
Flyer Regiobinding, in samenwerking met CCP.
Flyer over de eigen bijdrage, in samenwerking met Kompassie.
Flyer Achterban Spel.
De Straatwijzer (eerste exemplaar werd aangeboden aan Paula
Bezemer van het CCP op 28-12-2011, waarna de Straatwijzer is verspreid).
Kleine straatwijzer (Het Boekje) voor jongeren.
Flyers met aankondigingen van de interviews in het kader van het
project Achterbanners keuren de dagbesteding.
Media aandacht
Januari
Belangstelling van Telegraaf en Omroep West voor de Straatwijzer.
Radio 1 vraagt of er in Den Haag al tentenkampen verschijnen voor
Polen (nee, nog niet).
FunX radioreportage over onze Straatwijzer.
Rouwadvertentie in de Posthoorn vanwege het dreigende overlijden
van de soepbus.
Februari
NTR Vals Plat
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Maart
Artikel in het Haags Straatnieuws over de vrouwenverwendag
Juli
De aftrap van het opslagproject haalt veel persaandacht: o.a. TV
West, AD/Haagsche Courant, NOS-journaal
Oktober
Artikel over de het project Achterbanners keuren de dagbesteding in
AD/Haagsche Courant
November
Artikel over het bedelverbod in AD/HC
Radio 5 (NTR), interview inzake bedelverbod
RTV-Discus: twee Achterbanners zitten aan de stamtafel waar
gesproken wordt naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de
Kessler Stichting
Artikel waarin wordt gemeld dat OVHG-Zieken een prijs heeft
gekregen tijdens de Mainline conferentie

23

Achterbanners presenteren zich na het symposium: van binnen
naar buiten, in het Paard van Troje

Achterbanners bij
A Meezing Kerst

Spullen voor de vrouwenverwendag 2012
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3. Externe contacten
Cliëntenraden
Overleg
Politiek
Afvaardiging
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Cliëntenraden
Cliëntmedezeggenschap staat (naast –participatie) centraal binnen
De Achterban. Diverse Achterban deelnemers hebben dan ook zitting
in een cliëntenraad in de volgende instellingen en organisaties:
- Leger des Heils
- Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten (dSZW)
- Schroeder van der Kolk
- Haagse Zaak
- Brijder MSC
- Kessler Stichting
Contacten worden onderhouden met cliëntenraden van Brijder,
Limor, REAKT en Parnassia.
Overleg
De Achterban neemt samen met het Straat Consulaat deel aan
diverse overlegstructuren en werkt graag samen met andere partijen.
Het gaat om de volgende overleggen/partijen:
- Werkplaats Maatschappelijke Opvang
- Evaluatie winterregeling in Den Haag
- COMO G4
- Landelijk platform Zwerfjongeren United Voices
- (Incidenteel) klankbordgroepen: Woodstock, MiCasa en De
Overloop
- Stuurgroep Den Haag Onder Dak
- Breedstedelijk overleg ongedocumenteerde
- Regionale Cliëntorganisaties in Zuid Holland
- WMO-platform
- OVHG Brijder
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- LOC , Landelijke Organisatie Cliëntenraden
- FO, Federatie opvang
- Afstemming met Kompassie, die bijeenkomsten organiseren in
het kader van de GGZ-belangenbehartiging. Hierbij sluit ook een
Achterbanner aan.
Achterban en Straat Consulaat bezoeken op 1 november de netwerkbijeenkomst van het CCP.
Politiek
Er is een aantal keer ingesproken in een vergadering van de
Commissie Samenleving:
- In mei 2012 spreken vijf Achterbanners in, in de commissie
Samenleving om het belang van De Achterban voor henzelf te
benadrukken.
- In het najaar worden drie Achterbanners door wethouder Rabin
Baldewsingh uitgenodigd om met hem in gesprek te gaan over
De Achterban en het Straat Consulaat.
Afvaardiging
Regelmatig bezoekt een afvaardiging van De Achterban een
symposium, instelling of activiteit van een collega-organisatie. In
2012 zijn de volgende bezoeken afgelegd of werd deelgenomen aan:
Tijdens de landelijke middag zwerfjongeren geven jongeren van De
Achterban een presentatie over jongerenparticipatie.
Jongeren van De Achterban brengen bezoek aan de Tweede Kamer,
waar zij een gesprek hebben met Manja Smits.
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Daklozendag Amsterdam wordt bezocht.
Aan het Mamma verhalenkoor wordt deelgenomen door een
Achterbanner.
Met Kompassie wordt zoals elders al genoemd afgestemd en samengewerkt. Eén van onze ambassadeurs werkt inmiddels als vaste vrijwilliger voor Kompassie.
Straat Consulaat ondersteunt een Achterbanner bij haar deelname
aan een bijeenkomst in Frankrijk in het kader van Verslaving en Harm
Reduction.
Op 6 november bezoeken Straat Consulaat en Achterbanners een
congres georganiseerd door de Haagse Hogeschool, CMV, over
maatschappelijke ontwikkeling en de rol van de CMV-er hierin.
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4. Interne organisatie
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Stichting Straat Consulaat
Stichting Straat Consulaat waarborgt de continuïteit van De
Achterban. De stichting heeft een exploitatiesubsidie van gemeente
Den Haag. Waar mogelijk laat zij fondsen of bedrijven participeren in
projecten.
Professionele krachten

In 2012 werken er twee betaalde krachten bij het Straat Consulaat.
Eén consulent, Joy Falkena en een coördinator/consulent, Elly
Burgering, die allebei fulltime (36 uur per week) werken. Zij worden
bijgestaan door twee professionele vrijwilligers die zich in de loop
van 2012 via het HOF bij de organisatie aansloten: Marjan Mensert,
voor 24 uur per week en Natasja Maduro, voor 16 uur per week.

Vrijwilligers
De vrijwilligers van De Achterban zijn zonder uitzondering afkomstig
uit de doelgroepen van het Straat Consulaat. Zij zetten hun ervaringen in om samen met lotgenoten en met de medewerkers van
het Straat Consulaat de belangen te behartigen voor die zelfde
doelgroepen. Hierin worden zij begeleid en gecoacht door medewerkers van stichting Straat Consulaat. Vrijwilligers ontvangen van
het Straat Consulaat onkosten- en vrijwilligersvergoedingen.
Bestuur
Het bestuur van het Straat Consulaat bestaat op 31-12-2012 uit
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voorzitter Nico Boersen, secretaris Marjolein Grimmelikhuijsen,
penningmeester Alexander Borst en de drie leden Ria Vedder, Johan
den Dulk en Jeanette Doll.
Stagiaires
Gedurende het schooljaar 2012 – 2013 wordt het team van het Straat
Consulaat versterkt door een Stagiaire MBO-SMD, Desirée v/d Willik.
Huisvesting
In 2012 huurde het Straat Consulaat twee kantoorruimten in het
bedrijfsverzamelgebouw van STEK aan de Parkstraat 32 te Den Haag.
Deze ruimtes worden gebruikt door de medewerkers, vrijwilligers en
stagiaire van het Straat Consulaat en de vrijwilligers van De
Achterban.
Werk- en projectgroepvergaderingen vinden meestal in dit gebouw
plaats.
De plenaire vergadering van De Achterban vond in 2012 altijd plaats
in de Lukaskerk aan het Om en Bij 2 te Den Haag.
Overlijdensbericht
In de beginjaren werd De Achterban versterkt door Bram Charité.
Toen Bram bij Woodstock ging wonen, zagen we hem een poos niet
meer. Na deze periode van afwezigheid sloot hij in 2012 weer aan,
om met veel enthousiasme de trainingen te volgen voor het project
Achterbanners keuren de dagbesteding. Hij had hier heel veel zin en
miste geen les. Vaak was hij er al uren te vroeg. En altijd kwam hij
ook even een praatje maken. We wisten dat Bram niet gezond was,
maar toch volslagen onverwacht vernamen wij dat Bram op 23
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oktober is overleden. Een aantal Achterbanners was bij zijn begrafenis op Oud Eik en Duinen aanwezig.
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Colofon
Tekst: Elly Burgering
Vormgeving: Cees Elshout
Foto’s: Cees Elshout en archief Straat Consulaat
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