Voor
zieningen

Dagopvang
Kostersgang (Groningen)
De Kostersgang is een dagopvang van het Leger des
Heils en biedt vijftig plaatsen. Men kan er eten, drinken,
douchen, scheren, kleding laten wassen en zijn haar
laten knippen. Een verpleegkundige van de GGD houdt
wekelijks spreekuur.

Stichting Open Hof (Groningen)
De Stichting Open Hof is een oecumenisch inloopcentrum,
een dagopvang met vijftig plaatsen. Men kan hier kofﬁe
drinken, brood eten, kleding krijgen en gebruik maken
van spreekuren. Een medewerker van de OGGz en de
AVG houden wekelijks spreekuur. In samenwerking met
de dienst SOZAWE wordt inkomensbeheer aangeboden.
Verder is er een humanistisch en een pastoraal spreekuur. Op zondag wordt een kerkdienst gehouden.

Dagbesteding
Twaalfde Huis (Groningen)
Het Twaalfde Huis is een dagbestedingproject voor
verslaafden. Er is een houtwerkplaats, een ﬁetsenmakerij
en een naaiatelier. De Groningse verslaafden werken ook
buiten de deur, ze maken bedrijven schoon of delen in de
binnenstad folders uit. City Works, een uitzendbureautje
voor daklozen, haalt hen met busjes op.

Colofon
Opdrachtgever en verspreiding
Dienst OCSW, gemeente Groningen

De dak- en thuislozenmonitor

Factsheet

De dak- en thuislozenmonitor is een instrument met als doel
het marginaliseringsproces van dak- en thuislozen in beeld
te brengen. Hierbij is de aandacht gericht op preventie van
en nazorg bij dak- en thuisloosheid. Waar komen de daken thuislozen vandaan? Van welke voorzieningen maken
nieuwe dak- en thuislozen gebruik? Had men, voordat men
dakloos werd, al contact met hulpverleningsinstellingen?
De monitor maakt het mogelijk om de dak- en thuislozenpopulatie langdurig te volgen en om trendverschuivingen te
signaleren.
Bureau Onderzoek heeft vorig jaar een start gemaakt met
de ontwikkeling van de dak- en thuislozenmonitor op basis
van registratiegegevens over 2003. De resultaten hiervan
staan beschreven in de publicatie ‘Over leven zonder huis’.
De resultaten van de monitor 2004 presenteren we in de
volgende factsheets:

1. Opzet van de dak- en
thuislozenmonitor
2. Gebruik van de
voorzieningen
3. Achtergrondkenmerken
4. Na huisuitzetting
5. In- en uitstroom
6. Daklozencarrière van
nieuwe instromers
7. Hulpverlening
8. Postadressen
9. Voorzieningen
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In deze factsheet geven we een beschrijving van de verschillende
opvangvoorzieningen voor dak- en thuislozen in de stad en provincie
Groningen. Deze verdelen we onder in de volgende categorieën:
Boterdiep (Kantens)
• Kortdurend verblijf (A-Huis en Eemshuis)
• Langdurend verblijf (Ommelanderhuis, Amyhoes, Boterdiep,
Switch en De Terebint)
• Crisisopvang (Hospitium Den Eikelaar)
• Woonbegeleiding&training (Hoendiephuis en Lauwershuis)
• Dagopvang (Kostersgang en Open Hof)
• Dagbesteding (Twaalfde Huis)

Het Boterdiep is een particulier sociaal pension. Het accepteren van hulpverlening is een
voorwaarde om toegelaten te worden. Het Boterdiep biedt plaats aan zestien personen
waarvan drie voor personen in een methadonprogramma.

De Terebint (Delfzijl)
De Terebint is een particulier woonpension waar onderkomen wordt geboden aan
thuisloze personen.
De Terebint biedt plaats aan vijf personen.

Kortdurend verblijf

Woonbegeleiding & Woontraining

A-Huis (Groningen)

Hoendiephuis (Groningen)

Het A-Huis is een laagdrempelige nachtopvang voor dak- en thuislozen vanaf achttien
jaar. Dagelijkse aanmelding (door middel van telefonisch reserveren) is nodig. Het AHuis kent dertig plaatsen. In de wintermaanden bestaat er een winterregeling en kunnen
er maximaal vijftig plaatsen worden geboden. Kenmerken van de nachtopvang zijn
acceptatie, sfeerbeheersing en laagdrempeligheid. Kern van de (dag)opvang zijn bed,
bad en brood.

Het Hoendiephuis is een woonpension voor (jong)volwassen dak- en thuislozen met een
lichte psychiatrische en/of psychosociale problematiek vanaf achttien jaar tot dertig jaar
die hun situatie willen en kunnen verbeteren richting een zelfstandig bestaan. Het Hoendiephuis biedt plaats aan maximaal twintig personen, zowel mannen als vrouwen. Men
kan in het Hoendiephuis komen wonen, indien het verblijf dient ter ondersteuning van
een traject dat gericht is op verbetering van de situatie. Hulpverlening wordt uitgevoerd
in samenwerking met de ambulante instellingen. Het criterium voor de duur van het
verblijf is: zo kort als mogelijk, zo lang als nodig.

Eemshuis (Groningen)
Deze voorziening biedt plaats aan dertig personen, zowel mannen als vrouwen. De doelstelling van het Eemshuis is tweeledig. Het is in de eerste plaats een laagdrempelige
opvangvoorziening voor dak- en thuisloze personen die in principe voor een beperkte
duur (zo kort als mogelijk maar zo lang als noodzakelijk) een plek nodig hebben. Men
kan herstellen van het leven op straat en er wordt onderzocht welke doorstroming noodzakelijk en mogelijk is. Een zogeheten time-out voorziening. Naast een tijdelijke opvang
van maximaal zes maanden heeft het verblijf vooral tot doel de hulpvraag duidelijk te
krijgen, een realistisch plan te formuleren en de juiste doorverwijzing en samenwerking
met andere instanties te realiseren.

Langdurend verblijf
Ommelanderhuis (Groningen)
Het Ommelanderhuis is een sociaal pension voor dak- en thuisloze personen met zware
psychiatrische problemen die niet of nauwelijks te behandelen zijn. Het Ommelanderhuis biedt plaats aan maximaal vierenveertig personen, zowel mannen als vrouwen. Alle
bewoners zijn bekend bij de GGz. Het Ommelanderhuis biedt bewoners begeleiding in
de dagelijkse gang van zaken in huis.
Rust en veiligheid worden zoveel mogelijk gewaarborgd. Het verblijf is voor onbepaalde
tijd. De helft van de bewonersgroep bestaat uit personen met een zogenaamde dubbele
diagnoseproblematiek (psychiatrische en verslavingsproblematiek). Personen vanaf 23
jaar kunnen in het Ommelandershuis wonen.
Amyhoes (Groningen)
Het Amyhoes is een sociaal pension van Limor. Het is een woonvoorziening voor thuisloze personen die met enige vorm van begeleiding vrij zelfstandig kunnen leven. Het
Amyhoes biedt plaats aan maximaal vijftien personen, zowel mannen als vrouwen.

Lauwershuis (Groningen)
Het Lauwershuis is een woontrainingscentrum voor personen voor wie de stap naar zelfstandig wonen nog te groot is. Zij moeten in staat zijn om zelfstandig te wonen onder beperkte begeleiding. Zaken als koken, wassen, schoonmaken, het beheren van ﬁnanciën
dienen bewoners onder de knie te hebben, evenals bepaalde sociale vaardigheden.
Tevens bestaan er beperkte mogelijkheden om gedurende een overgangsperiode tijdens
het zelfstandig wonen gebruik te maken van ambulante woonbegeleiding.
Het Lauwershuis biedt plaats aan maximaal veertien personen, zowel mannen als
vrouwen. In principe woont men zelfstandig en huurt men de kamer rechtstreeks van
de woningcorporatie. Personen vanaf twintig jaar kunnen een jaar in het Lauwershuis
wonen. Onder voorwaarden kan deze periode met een half jaar verlengd worden.

Crisisopvang
Hospitium den Eikelaar (Leek)
In de crisisopvang vindt tijdelijke opvang plaats van personen die vanwege een acute
psychosociale crisis een tijdelijke ‘time-out’ nodig hebben. Het gaat om personen die,
ongeacht hun leeftijd, in een noodsituatie verkeren en nergens terecht kunnen voor hulp.
De crisisopvang is 24 uur per dag bereikbaar en beschikbaar, 365 dagen per jaar. De
verblijfsduur in de crisisopvang is zo kort als mogelijk, maar zo lang als noodzakelijk. De
kerntaak van de crisisopvangcentra is de gespecialiseerde begeleiding voor personen
in een psycho-sociale crisis- of noodsituatie (OCSW, 2002). Het Hospitium heeft een
capaciteit van 49 bedden.
De Vleugel is een apart deel van het gebouw van Hospitium Den Eikelaar. Hier wordt
onderdak geboden om de overstap naar (opnieuw) zelfstandig wonen mogelijk te maken.
De Vleugel biedt plaats aan elf personen.

Switch (Veendam)
Switch is een woonpension van Limor waar een onderkomen wordt geboden aan
thuisloze personen. Switch biedt plaats aan twintig personen.
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