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Het succes dat Oudezijds 100 de afgelopen 
tien jaar heeft gezien was opmerkelijk.  
Waar overal in West-Europa het christendom 
ziek en stervende is, bloeide en groeide 
het in onze communiteit op de Wallen. 

Althans, zo leek het. Het was betoverend, 
alsof Oudezijds 100 immuun was voor de 
problemen van onze tijd, maar niets bleek 
minder waar. Bij veel gemeenschapsleden 
van Spe Gaudentes werd de roeping zwaar 
op de proef gesteld in 2018. Wij ondervonden 
dat onze gemeenschap niet immuun is voor 
de roepingencrisis die overal in het Westen 
zo hardnekkig voort blijft duren. Het grote 
succes, de spectaculaire groei; het bleken 
minder duurzame ontwikkelingen dan 
 gehoopt. ‘Er is een tijd om te baren en een 
tijd om te sterven, een tijd om te planten  
en een tijd om te rooien. Er is een tijd om te 
doden en een tijd om te helen, een tijd om 
af te breken en een tijd om op te bouwen’ 
aldus Prediker. Bouwden wij aan een  
toren die tot in de hemel moest reiken? 
Misschien, maar hoogmoed komt ten val  
en in nederigheid constateren wij dat ook 
voor ons geldt: ‘de oogst is groot, maar 
arbeiders zijn er weinig.’ 

In het leven is het altijd eb of vloed, ook  
in het communautair leven en zeker bij  
een organisatie waarvan het be staan zich 
inmiddels over meerdere generaties uitstrekt. 
Toch is het juist in perioden van zwakheid, 
armoede en verdriet dat je  werkelijk merkt 
dat God nabij is, dat je op Hem kunt leunen 
en hoe, op onverklaarbare wijze en uit 
 onverwachte hoek, hulp wordt aangereikt. 
Het leven zet zich door en men leert zich aan 
te passen aan de nieuwe situatie… in voor
spoed en tegenspoed, door weer en wind.

Ontwikkelingen
OpStap heeft in 2018 om verschillende 
redenen een moeilijk jaar doorgemaakt. 
De Opstap heeft in 2018 gereageerd op 
het capaciteitsverlies als gevolg van het 
 vertrek van een groep vaste bewoners 
door het aandeel Intensief Begeleid  
Wonen (24 uurs opvang) voor een deel af  
te  bouwen in het voordeel van uitbreiding 
van Regulier  Begeleid Wonen en het 
 algemene maatschappelijk werk van de 
Kruispost. Niet alleen viel de positieve 
 uitstroom dit jaar tegen (onder positieve 
uitstroom verstaan wij meer zelfstandigheid 
van  hulpvragers door minder afhankelijk
heid van hulpinstellingen) ook het vertrek 
van een deel van de communiteit dwong 
onze organisatie om kritisch naar de 
 toekomst te kijken.

Uit  praktische overwegingen werd er al voor 
de zomer van 2018 besloten om de intakes 
voor het intensief begeleid wonen voorlopig 
te pauzeren. Hierdoor werd de beoogde 
doelstelling van 2001 overnachtingen op 
jaarbasis voor IBW helaas niet  gehaald. 
Maar er is niet alleen maar slecht nieuws. 
Zoals de infographic hiernaast aangeeft 
hebben wij onze doelstelling voor begeleid 
wonen (BW) met 7% overschreden. Dit komt 
doordat de capaciteit die anders voor IBW 
gebruikt zou worden, nu op een andere 
manier is benut.
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OpStap
Oudezijds 100 biedt maatschappelijke 
 opvang in de setting van een grote 
 woon gemeenschap, die leeft vanuit een 
 christe lijke inspiratie. Een diverse groep 
alleenstaanden en gezinnen van alle leef
tijden woont er samen in een tiental panden. 
De hulp die vanuit de gemeenschap gebo
den wordt is niet gericht op één  specifieke 
doelgroep, maar probeert zo goed mogelijk 
aan te sluiten bij de hulpvraag van ieder 
individu die bij Oudezijds 100 aanklopt. 

We bieden in onze gemeenschap intensief 
begeleid wonen (IBW) en begeleid wonen 
(BW) voor diverse doelgroepen, waarbij  
we werken aan reintegratie in een regulier 
en zelfstandig bestaan door middel van 
begeleiding en activiteiten. De leefgemeen
schap biedt veiligheid, maar ook uitdaging. 
Het dagelijks leven is ingebed in het leef 
ritme van de gemeenschap, die functioneert 
als een sociale oefenplek en hulpvragers 
uitdraagt om deel uit te maken van het 
 geheel. Een goede voorbereiding op het 
weer zelfstandig functioneren in de samen
leving. OpStap biedt zoveel mogelijk hulp
verlening van begin tot eind en biedt binnen 
de gemeenschap ook vormen van dag
besteding aan voor mensen die (nog) geen 
baan of andere activiteiten buitenshuis 
aan kunnen.

Vooruitblik
Oudezijds 100 wil graag op zoek gaan naar 
effectievere manieren om positieve uitstroom 
te vergroten. De prestatie afspra ken met 
de gemeente gaan hoofdzakelijk over het 
 aantal overnachtingen op jaar basis, maar 
zelfs wanneer die doelstellingen  worden 
behaald, voldoen we daarmee nog niet per 
definitie ook aan onze eigen  verwachtingen 
en ambities. 

Positieve  uitstroom is voor ons belangrijker 
dan het aantal overnachtingen op jaarbasis, 
maar aandacht en zorg laten zich doorgaans 
moeilijk meten. Als organisatie hebben wij 
er daarom voor gekozen om ons in 2019  
en 2020 te her oriën teren: Kunnen wij met 
hulp van andere fondsen IBW behouden  
en, zo ja: in welke vorm?

Gemeenschapsleven
Inloop
De Inloop heeft in 2018 een heropleving 
doorgemaakt. Het is rustiger in de Kajuit 
en dat brengt veel voordelen met zich mee. 
In de loop van het jaar hebben wij meer 
bezoe kers mogen verwelkomen (waaronder 
ook weer mensen van straat). De ruimte en 
rust in de Kajuit zorgen ervoor dat er weer 
aandacht voor elkaar is en de gastvrijheid 
is er dan ook merkbaar op vooruit gegaan.

2018 was een jaar waarin werkelijk iedereen 
een steentje heeft bijgedragen: communi
teits leden, bewoners en vrijwil ligers. 
De nieuw gevonden saamhorigheid was 
hartverwarmend en hierdoor ontstond 
er een zeer positieve stemming die ook 
zin 2019 zal voortduren.
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Vaderhuis
De rust in onze gemeenschap had ook nog 
andere positieve uitwerkingen. Zo waren 
er meer activiteiten en was er ruimte voor 
spontane acties en nieuwe initiatieven, 
zoals samen voetbal kijken in de refter, een 
cursus Aziatisch koken en nog veel meer. 
Ook hebben wij meer groepen ontvangen 
dan voorgaande jaren waaruit wij kunnen 
opmaken dat er nog steeds een groeiende 
belangstelling is voor Oudezijds 100.

Allemanskapel
De Allemanskapel blijft een bijzondere plek 
in Amsterdam, maar afgelopen jaar heeft 
de kapel ook binnen de gemeenschap 
een essentiële rol gespeeld. Ondanks alle 
 veranderingen en tegenslagen gingen de 
gebedsdiensten in de kapel gewoon door. 
Dat zorgde voor stabiliteit en continuïteit. 
Het is in Gods nabijheid dat we werkelijk 
ervaren dat we er niet alleen voor staan,  
een nabijheid die we slechts kunnen ervaren 
in de stilte van het gebed. Maar er is niet  
alleen maar stilte de in de kapel – onze 
gezamenlijke gebedsdienst met de  
Navi gators was een bijzonder moment  
van  ontmoeting met God en met elkaar. 

Fondswerving en projecten
Een verlangen naar grotere onafhankelijk
heid van overheidssubsidies impliceert 
meer zelfstandigheid. Die zelfstandigheid 
is een groot geschenk omdat het ons de 
ruimte geeft om de geboden zorg en 
afzonder lijke projecten naar eigen inzicht 
vorm te geven: een duurzame kwaliteit van 
zorg die verder gaat dan prestatieafspraken 
met gemeentelijke instanties. Dit jaar heb
ben wij verder geïnvesteerd in de  kwaliteit 
van onze kamers in het Vaderhuis. 

Door toevoeging van sanitair en herinrichting 
voldoen ook deze ouderkind kamers weer 
aan de normen ‘Veilige jeugd in de zorg’. 
Wij  danken alle particulieren die ons door 
weer en wind blijven steunen; u bent de 
stille motor van onze organisatie. In het 
bijzonder willen wij dit jaar het RCOAK en 
alle andere fondsen bedanken, die een 
gulle bijdrage gaven voor de zorgactiviteiten 
van de  gemeenschap, waar onder de vakan
ties en de jaarlijkse feesten Sinterklaas, 
Sint Jan en Sint Maarten.

Publiciteit
Toen in de zomer de oude publiciteitsDV 
(dagelijkse verantwoordelijkheid) werd 
opgeheven, was er even onzekerheid of 
het winternummer überhaupt wel zou 
 verschijnen. Met hulp van de gezamenlijke 
inspanningen van bewoners, vrijwilligers  
en vrienden was het echter gelukt. Sinds
dien is de publiciteitsDV omgedoopt in de 
nieuwe Communicatie Commissie bestaan
de uit een communiteitslid, een bestuurslid, 
een bewoner en een betaalde kracht. Dit 
met de bedoeling dat Oudezijds 100 over 
de hele breedte van de organisatie zou zijn 
vertegenwoordigd bij de publicaties. 
De commissie heeft zich tot taak gesteld 
op basis van een nieuw communicatieplan 
grote hervormingen door te voeren, de 
gevolgen hiervan zullen echter pas in 
de loop van 2019 en 2020 merkbaar worden 
maar het product dat u hier in handen heeft 
is daar al een uitdrukking van.

OpStap in cijfers
ten opzichte van de prestatieafspraken 

met de Gemeente Amsterdam

Overnachtingen 
op jaarbasis

2001

Overnachtingen 
op jaarbasis

3103

72% 107%

Begeleid Wonen 

(BW)

Intensief Begeleid 

Wonen (IBW)

1433

3306
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2018 2017
s s

Vaste activa 

Onroerende zaken 818 815

Inventaris 7 825 9 824

Vlottende activa

Overige vorderingen en overlopende activa 118 147

Liquide middelen 33 151 32 179
Totaal 976 Totaal 1.003

Eigen vermogen

Stichtingskapitaal en algemene reserve -198 -197

Herwaarderingsreserve 818 620 815 618

Lening Stichting Vrienden van Oudezijds 100 260 286

Overige schulden en overlopende passiva 96 99
Totaal 976 Totaal 1.003

2018 2017

Baten s s

Giften

Stichting Vrienden van Oudezijds 100 155 80

Overige giften en legaten 5 160 82 162

Subsidies

Gemeente Amsterdam, Dienst zorg en samenleven 429 429

Overige baten

Huurbaten en eigen bijdragen 90 57
Totaal 679 Totaal 648

Lasten

Salarissen, sociale lasten en kosten vrijwilligers

Kosten van huisvesting en inventaris 60 86

Afschrijvingskosten 2 7

Organisatiekosten 47 62

Verzorgingskosten 17 24

Specifieke verzorgingskosten 3 6

Overige baten en lasten, per saldo 86 215 5 190
Totaal 675 Totaal 651

-3 -3

Financieringslasten -6 -5

Saldo van baten en lasten Totaal 0 Totaal -8

(in duizenden euro’s)

Balans per 31 december 2018

Staat van baten en lasten over 2018Overzicht 2018

Verzorgingskosten
2018 2017

643
2.040
581
2.258

2.376
4.265

19.390
20.706

3.298
6.417

-6.608
-5.345

Unieke trajecten

Unieke patiënten

612 / 422

Afgesloten contacten

419 / 263

479 / 398

Indirecte contacten

571 / 792

1857 / 1632

2018

2017

Cliënt gebonden
contacten

2428 / 2424

Directe contacten
(consulten)

Voeding

Logieskosten

Vergoeding maaltijden

Overige verzorgingkosten

Ontwikkeling, ontspanning 
en culturele vorming

Diaconaat en overige

(in duizenden euro’s)



Maatschappelijk
werk Kruispost
Onderdeel van de hulpverlening van 
 Oudezijds 100 is het maatschappelijk werk 
op locatie van Kruispost. Een kwetsbare 
groep onverzekerde, veelal dak en thuis
loze, ongedocumenteerde en uitgepro ce
deerde hulpvragers wordt op Kruispost 
door het medisch maatschappelijk werk 
begeleid. In de hulpverlening staan zij 
 centraal en wordt, gebruik makende van 
motiverende gesprekstechniek, vraag
gestuurd gewerkt. 

De nadruk in onze  hulpverlening ligt op het 
zoeken naar  oplossingen binnen de reguliere 
zorg en mogelijk heden om hulpvragers te 
acti veren zodat zij regie over hun eigen 
bestaan  houden. Wanneer de situatie in 
Nederland geen perspectief biedt en terug
keer naar het land van herkomst de beste 
optie lijkt, worden motiverende gesprekken 
gevoerd en worden mogelijkheden voor 
terugkeer verkend.

Voor giften:
Stichting Vrienden 
van Oudezijds 100
IBAN NL80 INGB 0000 0562 95
BIC INGBNL2A

Communitaire gemeenschap
Oudezijds 100

Oudezijds Voorburgwal 100
1012 DS Amsterdam
020 62 66 634
info@oudezijds100.nl
oudezijds100.nl

Ontwikkelingen
Het afgelopen jaar was uitzonderlijk druk 
voor Kruispost en het is geen overdrijving 
te beweren dat onze hulpverlening aan 
zijn taks zat. Dergelijke ontwikkelingen zijn  
in het verleden wel vaker waargenomen en 
met golfbewegingen lijkt het aantal hulp 
vragers toe te nemen maar het neemt na 
een tijdje ook weer af. Toch blijft  iedere 
nieuwe golf spannend en werpt het  vragen 
op over wat we aankunnen en of  ver dere 
uitbreiding overwogen moet  worden. 
In 2018 stonden twee sociale  problemen 
 centraal: ten eerste de toename van onver
zekerde Europese hulpvragers die door 
Europese wetgeving geen beroep mogen 
doen op het vangnet dat voor nietEuropese 
asielzoekers bestaat.

Ten tweede zagen wij een alarmerende 
toename van het aantal Eritrese vluchte
lingen. Door internationale afspraken moet 
er anderhalf jaar wachttijd zitten tussen 
asielaanvragen in Europese landen, met 
andere woorden: nadat een asielaanvraag 
in een ander Europees land is afgewezen 
moet die persoon anderhalf jaar wachten 
voordat een nieuwe aanvraag weer in 
 behandeling kan worden genomen. Omdat 
veel Eritreeërs via Italië naar Nederland 
komen, moeten ze dus eerst hun wachttijd 
uitzitten voordat ze het weer mogen 
 proberen met als gevolg dat veel van hen 
voor langere perioden doelloos over 
straat  zwerven.

Wilt u een bedrag doneren aan Oudezijds 100  

of Kruispost? Scan dan deze code met uw  

mobiele telefoon en u wordt direct doorgestuurd 

naar onze website.


