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1. Inleiding 
Wij zijn 2013 gestart in de wetenschap dat wij als belangenorganisatie steeds meer worden erkend door 
instellingen en gemeenten en dat wij een vaste positie innemen tussen de instellingen voor dak- en 
thuislozen. In 2013 hebben wij de inbreng van de dak- en thuislozen in het beleid, nog verder  verstevigd 
en inhoud gegeven. Nu, bij de start van 2014 dienen wij een volgende slag te maken. Door de 
decentralisaties van zorgtaken en nieuwe wetten op gebied van inkomen en participatie verandert het 
(zorg) landschap. Bovendien eindigt eind 2014 het plan van aanpak Den Haag onder dak. Als 
belangenorganisatie dienen wij ons opnieuw te positioneren om gereed te zijn voor de toekomst.  
 
2. Taken rondom de achterban en De Achterban 
Informatie verwerven 
Naast het actueel houden van onze kennis over (kwaliteit van) hulpverlening, de sociale kaart en de 
werking van het politieke systeem is het voor ons van belang om alert te blijven op de maatschappelijke 
ontwikkelingen. Door de diverse transities verschuift het geld en daarmee de macht en daarmee onze 
mogelijkheden om invloed uit te oefenen.   
 
Individuele belangenbehartiging (hulpverlening) 
Omdat de overheid steeds meer dwang en drang uitoefent door voorwaarden te stellen om voor hulp in 
aanmerking te komen, maar ook voor praktische zaken als het verstrekken van inkomen en GBA-adres, 
komen veel hulpvragen op het team af. Getracht wordt om deze hulp extern te organiseren. De 
medewerkers zoeken naar en dringen aan op goede hulp voor diegenen die daarom vragen bij 
gemeente en zorgaanbieders.  
 
De Achterban 
De ervaringsdeskundige vrijwilligers van het Straat Consulaat noemen zich De Achterban. Zij hebben 
zonder uitzondering een achtergrond in de MO, VO, VZ, jongerenopvang, OGGz of GGZ.  
De Achterban vergadert vier keer per jaar in zijn geheel. Hierbij is iedereen welkom. 
Mensen vanuit deze “grote Achterban” die actief willen zijn in de belangenbehartiging hebben zich in 
twee werkgroepen verenigd: jongeren en ouderen, die elke twee weken bijeen komen. Vanuit deze 
werkgroepen worden kleinere projectgroepen gevormd rondom bepaalde onderwerpen en/of taken. 
Projectgroepen vergaderen indien nodig. Met onze actieve Achterbanners sluiten wij een 
vrijwilligerscontract af en houden wij voortgangsgesprekken. Als daar behoefte aan is, of als 
voorbereiding voor bepaalde taken worden trainingen georganiseerd.  
De Achterban heeft zich een stevige positie verworven in het Haagse veld. Samen met Achterbanners 
hebben medewerkers van het Straat Consulaat zitting in landelijke en zelfs Europese 
cliëntenorganisaties, die op hun beurt weer hun contacten hebben met politiek, zorg en andere 
instellingen (universiteiten, onderzoeksinstituten, cliëntenorganisaties, e.a.). 
 
Het Straat Consulaat is organisator, aanjager, ondersteuner van en deelnemer (voorzitter) aan De 
Achterban. Naar de gemeente toe staat zij borg voor de continuïteit van De Achterban.  
De Achterban onderhoudt diverse vormen van communicatie met de aandachtsgroepen van Straat 
Consulaat en met instellingen en politiek (website, voorlichting, straatwijzer). Individuele Achterbanners 
die buiten de werk- en projectgroepen werkzaamheden willen verrichten in het kader van 
belangenbehartiging worden gefaciliteerd.  
Medewerkers van het Staat Consulaat dragen zorg voor een sfeer en cultuur waarbinnen Achterbanners 
gedijen en zoveel mogelijk (concrete) doelen op het gebied van belangenbehartiging worden gehaald. 
 
Om diverse redenen blijft het een uitdaging om vertegenwoordigers vanuit alle Haagse cliëntenraden bij 
De Achterban te betrekken. Een uitdaging die wij niet uit de weg gaan. In 2013 is gestart met het project 
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versterking medezeggenschap. In dit project wordt met vertegenwoordigers van alle cliëntenraden 
gesproken en succesverhalen zullen worden gebundeld in een boekje dat in 2014 wordt uitgebracht. 
 
Straatambassadeurs 
Vanaf 2009 hebben een aantal trainingen plaatsgevonden om onze actieve Achterbanners voor te 
bereiden op hun functie als straatambassadeur. De inhoud van de trainingen werd samen met de 
deelnemers en medewerkers van het Straat Consulaat bepaald. De training werd in 2011 voor het laatst 
verzorgd en nog steeds zijn enkele straatambassadeurs met trots actief in de belangenbehartiging. 
 
Projecten en onderzoeken in 2014 
Met de jongeren wordt onderzocht : 

- de mogelijkheid om aan dagbesteding deel te nemen; 
- de mogelijkheid om ondanks schulden een startkwalificatie te halen; 
- hoe door het mee organiseren van de studiemiddag zwerfjongeren de voor jongeren relevante 

punten het beste onder de aandacht van alle partijen kunnen worden gebracht. 
Met de volwassen (en soms ook jonge) Achterbanners nemen wij o.a. deel aan: 

- de werkgroep Educatie en Ontwikkeling. Hieraan wordt door ROC-Mondriaan en  
vertegenwoordigers van alle instellingen die dagbesteding aanbieden deelgenomen. Samen 
wordt gezocht naar verbeteringen in de dagbesteding, waarbij de aanbevelingen van cliënten 
leidend zijn. Voor het eerste project vanuit deze werkgroep: “kwalificerend traject voor (ex) dak- 
en thuislozen” werden in februari door wethouder Baldewsingh middelen toegezegd zodat wij 
een start kunnen maken met de uitvoering; 

- het project versterking medezeggenschap (zie boven onder het kopje De Achterban); 
- voorbereidingen voor participatieproject in de wijken, samen met de Participatieformule; 
- met Zorgbelang Zuid-Holland zijn afspraken om in 2014, net als in 2012, de dagbesteding te 

onderzoeken; 
- met het Trimbosinstituut zijn afspraken om mee te werken aan de jaarlijkse monitor van het 

plan van aanpak en aan het onderzoek naar de toepassing van de regiobinding in 2014. 
Met de actieve Achterbanners (jong en oud) worden regelmatig (kleinere) projecten ontwikkeld en 
uitgevoerd. Begin 2014 lopen de volgende projecten: opvang in zelfbeheer, kampeerproject, 
internetmedia, opslagproject, fiets voor niets, dagopvang jongeren, vrouwen verwendag, 
straatwijzer/woonwijzer, spreekuren, voorlichting (apart vanuit de jongeren en de volwassenen). Deze 
projecten worden door een kleine groep actieve Achterbanners uitgevoerd, ondersteund door Straat 
Consulaat. Zij ontstaan als medewerkers of Achterbanners het initiatief daartoe nemen, niet zelden 
omdat de situatie daar aanleiding toe geeft.  
 
Communicatie en publiciteit De Achterban 
Middels een flyer is het voorlichtingsspel van De Achterban (over dakloosheid, verslaving, jongeren, 
enz.) breed onder de aandacht van instellingen en beleidsmakers gebracht. Daarnaast worden 
instellingen actief benaderd om er voorlichting te geven over De Achterban door Achterbanners. In 
toenemende mate houden Achterbanners spreekuren binnen de instellingen, waarin zij luisterend oor 
bieden en mensen verwijzen, maar ook mensen informeren over De Achterban. Het gebruik van de 
social media (Twitter en Facebook) is inmiddels niet meer weg te denken en wordt steeds intensiever 
ingezet. Vaak in combinatie met onze websites: www.straatconsulaat.nl en www.deachterban.info. 
 
Overige contacten met de aandachtsgroep 
Medewerkers blijven outreachend werken, ondersteunen mensen bij het indienen van klachten en gaan 
mee naar klachtgesprekken. Inmiddels voeren ook onze Straatambassadeur hierin taken uit: zij 
verwijzen en begeleiden mensen naar de loketten, winternachtopvang of andere instellingen als Straat 
Pastoraat, dagopvang en vaak ook het Straat Consulaat. Als basis van al haar handelen hanteren Straat 
Consulaat en Achterban het uitgangspunt dat iedereen moet kunnen deelnemen en meepraten, naar 
vermogen. Mensen staan centraal. Met alle mensen wordt respectvol omgegaan en alle wensen worden 
serieus genomen. 
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3. Taken voor de organisatie 
Interne organisatie 
De vaste formatie van het Straat Consulaat bestaat in januari 2014 uit 2 fte; de coördinator/consulent (1 
fte, 50/50) en de consulent. Zij worden ondersteund door twee vrijwilligers die niet uit de doelgroepen 
komen en vanaf februari tot en met juni 2014 een HBO-stagiaire. Het contact met de stagiaire en de 
onderwijsinstelling stelt ons, naast allerlei andere voordelen, in de gelegenheid om kennis te nemen van 
vernieuwingen in het werkveld.  
Alle teamleden houden een werkverslag bij en het bestuur wordt tijdens elke bestuursvergadering 
grondig geïnformeerd. Het bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris, penningmeester en twee leden. Bij 
de bestuursvergadering (ca. 8 x per jaar) is de coördinator aanwezig, de consulent wisselend wel en niet.  
 
Kennis/scholing 
Medewerkers hebben geen relevante scholingsplannen. De consulent is bezig met een EVC-procedure 
(portfolio samenstellen ten behoeve van vrijstellingen bij het verkrijgen van haar MBO-SPW-diploma). 
 
Huisvesting 
Er worden twee geschakelde kantoren in het STEK-gebouw gehuurd. Voor de vergaderingen van De 
Achterban wordt vanwege de hoge opkomst - tegen betaling - gebruik gemaakt van een externe 
vergaderlocatie. Ook voor andere activiteiten, zoals de vrouwenverwendag of de presentatie van 
onderzoeksresultaten, feestelijke aftrap of afsluiting van een project, wordt soms uitgeweken naar een 
externe locatie. 
 
Contacten met opdrachtgever 
Er vindt regelmatig en op diverse niveaus overleg en afstemming met de gemeente plaats, veelal in het 
kader van onze subsidierelatie. Ook met programmabureau Jeugd zijn de contacten goed.  
 
Contacten met overige instellingen en personen 
Voor het Straat Consulaat is een groot netwerk noodzaak. Het netwerk wordt onderhouden, waarbij 
steeds het cliëntperspectief wordt ingebracht. Regelmatig wordt samenwerking gezocht en waar 
mogelijk worden Achterbanners geïntroduceerd. Daarnaast neemt Straat Consulaat zelf deel aan het 
Ketenoverleg zwerfjongeren, overleg over transitie jeugdzorg, cliëntenraad SZW, WMO-netwerk en 
Focusgroep GGZ. Vooral in deze vergaderstructuren komen alle komende veranderingen aan de orde. 
 
Financiële situatie 
Extra financiering, buiten de reguliere gemeentesubsidie om, blijft welkom. Het is belangrijk om alert te 
zijn op onze positionering in het werkveld. Den Haag onder dak tweede fase, wat momenteel het kader 
vormt voor de subsidiëring van het Straat Consulaat, loopt in 2014 af. Binnen de WMO is het lastig 
positioneren tussen de vele groepen die hierop zijn aangewezen, terwijl het een mikpunt voor 
bezuinigingen betreft. De kaders, waar wij afhankelijk van zijn, zijn nog steeds niet duidelijk. 
 
4. Legitimering 
Door open te communiceren over visie, missie, taakstelling en plannen, verantwoording af te leggen 
over resultaten, mooie producten en (nog steeds) groei  van De Achterban, in aantal en in kwaliteit,  
nemen Straat Consulaat en De Achterban een legitieme positie in naast de Haagse partijen.  
 
5. Tot slot 
Straat Consulaat verrast graag! Dit jaarplan vormt een kader en een basis, maar daarnaast zal altijd 
ruimte gemaakt worden voor verrassende ideeën en/of acties. Deel van het werk is juist ook buiten de 
platgetreden paden kijken wat goed is voor de mensen en de belangenbehartiging.  
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