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Op 8 juli 2021 is er een bestuurlijk overleg geweest met wethouder Frans Langeveld en 
de twee bestuurders van IrisZorg, Marjan Verschuure en Gio de Greef. In dit overleg is 
de eerste opzet besproken van de ombouw van de dagopvang van IrisZorg. Het 
uitgewerkte plan voor de ombouw van de dagopvang vindt u in deze notitie. Het betreft 
een samenwerking tussen IrisZorg en de Stadskamer op het domein van de 
Maatschappelijke Opvang.   
 

Plan en tijdlijn 
Onze gezamenlijke ambitie is: geen mensen op straat en passende 24 uurs opvang in 
Doetinchem. Daarbij kiezen we voor innovatie en herstelgericht werken. Doel is op 1 
september 2021: 

 Te starten met een ontmoetingsplaats bij IrisZorg: laagdrempelige inloop voor 
overdag. 

 De samenwerking tussen IrisZorg, Stadskamer en Stadswerkplaats te intensiveren.  
 Overdag opvang te bieden op de ontmoetingsplaats van IrisZorg en bij de 

Stadskamer en de nachtopvang van IrisZorg te handhaven. 
 

Opvang overdag en ’s nachts vanaf 1 september 2021 
IrisZorg sluit per 1 september 2021 haar bestaande dagopvang. Uitvoerig overleg tussen 
management, professionals van IrisZorg en de Stadskamer heeft geleid tot een passende 
oplossing en samenwerking waarmee de aanpak in Doetinchem voor de doelgroep 
dekkend wordt gemaakt.  
Vanaf 1 september biedt de Stadskamer (O)Ggz inloop een volledige dag en week 
opening. IrisZorg verzorgt een ontmoetingsplek voor overdag, een avondopening en 
uiteraard de nachtopvang. 
 
De ontmoetingsplaats “De basis”  
IrisZorg start per 1 september 2021 met een kleinschalige ontmoetingsplaats voor 
maximaal 10 mensen. Deze wordt gerund door ervaringsdeskundigen, collega’s van de 
huidige dagopvang en ondersteund door maatschappelijk hulpverleners en ambulante 
hulpverleners. Deze ontmoetingsplaats, genaamd “De basis’ is bedoeld als 
laagdrempelige inloop voor nieuwe dak- en thuislozen, die hulp nodig hebben om hun 
herstelproces op gang te brengen.  
We bieden een warme plek waar ze kunnen eten, mensen kunnen ontmoeten, douchen 
en hun kleren kunnen wassen. Het is een inloop met de meest basale voorzieningen, 
bedoeld voor het eerste contact, motivering of verleiden naar zorg. We kijken altijd hoe 
het met de mensen gaat en of er onderliggende problematiek aanwezig is, zodat we een 
gericht, efficiënt en doeltreffend vervolg kunnen realiseren waar nodig.  
Naast de dagelijkse groepsbegeleiding op “De Basis” krijgen thuis- en daklozen de 
mogelijkheid om een traject aan te vragen. MHV-ers en HV-ers ondersteunen dan bij de 
aanvraag van een uitkering, het starten van dagactivering, het inzetten van 
schuldhulpverlening en verder alle praktische zaken die geregeld moeten worden.   
 
“De Basis” is er voor OGGZ-bezoekers en vaak mensen met verward gedrag. De bekende 
doelgroep van IrisZorg. Eenieder mag bij ons zichzelf zijn: we respecteren anderen 
daarin. We laten elkaar uitpraten, staan open voor ieders mening en helpen elkaar. 
Emoties zijn welkom, maar niet ieder gedrag is welkom.  
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Stadkamer (O)GGz inloop  
De Stadskamer (O)GGz inloop is nu vijf dagen per week van 9.00 tot 15.00 uur geopend. 
Om een dekkende inloop aanpak te creëren gaat de Stadskamer vanaf 1 september 2021 
de gehele week open van 9.00 – 16.00 uur. De collega’s van de Stadskamer en IrisZorg 
stemmen dagelijks af over de bezoekers die tussen beide organisatie en verschillende 
locaties zullen pendelen door de stad.  
  
De inloop aan de dr. Huber Noodtstraat is een laagdrempelige (niet voorwaardelijke) 
dagbesteding, inloop en een ontmoetingsplek voor mensen met en zonder afstand tot de 
maatschappij. Bezoekers kunnen er binnenlopen voor een kop koffie, een luisterend oor 
of een goed gesprek. Op deze locatie wordt alleen gecorrigeerd op gedrag, dus geen 
uitsluiting tenzij de veiligheid in het gedrang komt. Gezamenlijkheid is onze sterke kant, 
we bieden naast het luisterend oor hulp of ondersteuning bij het regelen van bepaalde 
zaken als bijvoorbeeld ondersteuning in gesprekken met instanties. Mensen kunnen 
gebruik maken van onze faciliteiten (computer, printer, telefoon e.d.) en wij 
ondersteunen en stimuleren richting hulpverlening of bij hun ontwikkeling, er is ruimte 
om bij ons te kunnen leren. Het team bestaat uit ervaren, professionele en 
ervaringsdeskundige medewerkers waardoor er een goede aansluiting is met bezoekers.   
De Stadskamer biedt standaard dagelijks een ontbijt voor 15 a 20 personen en een lunch 
voor 30 a 35 personen. Ook krijgen mensen de mogelijkheid om te douchen en een 
wasje te draaien. 
 
Samenvattend 
Overdag kunnen mensen naar de ontmoetingsplaats, de Stadswerkplaats en de 
Stadskamer. Vanaf 1 september 2021 gaan de collega’s nauw samenwerken.  
De mensen van de huidige Dagopvang bij IrisZorg kunnen vanaf 1 september naar:   

 De Stadskamer: dagbesteding en inloop op de Dr Huber Noodtstraat tussen 08:30 
– 16:00 uur voor 15 mensen.   

 Ontmoetingsplaats ‘De Basis’ tussen 08:30 – 16:00 uur aan de Ambachtstraat 
voor 10 mensen (specifiek de doelgroep van IrisZorg). 

 
Nachtopvang en avondinloop 
Onveranderd blijven de avondinloop op de Ambachtstraat en de nachtopvang op de 
Kapoeniestraat bij IrisZorg.  

 Avondinloop van 16:00 – 22:00 uur voor 16 mensen. 
 Nachtopvang in de vorm van twee- en drie persoonskamers. De openingstijden 
van de Nachtopvang blijven onveranderd.  In overleg met de GGD wordt de extra 
ruimte die is ingericht met extra bedden, i.v.m. de corona, nog gehandhaafd. Dit 
heeft te maken met de huidige besmettingsgevaar van de delta variant.  
 

 

Op weg naar tijdelijk wonen 
IrisZorg werkt aan duurzame innovatie in de Maatschappelijke Opvang. Aansluitend bij 
de landelijke vernieuwing van de Maatschappelijke Opvang, is IrisZorg aan het 
onderzoeken of de ontmoetingsplaats, avondinloop en nachtopvang, samen met onze 
woonzorg op één locatie kunnen worden gerealiseerd. Het samenbrengen van deze 
functies en het meer gebruik maken van ervaringsdeskundigen en mogelijk het tijdelijk 
wonen ‘in eigen beheer’ te organiseren, betekent dat we meer integraal, maar ook 
kostenbesparend kunnen gaan werken. We willen ernaar streven dat mensen een eigen 
kamer met sanitair kunnen krijgen, zodat ze rust en veiligheid ervaren. In de tijd dat 
mensen daar zullen verblijven, krijgen ze van IrisZorg ondersteuning bij het regelen van 
financiële en andere zaken. Het doel is dat ze daarna naar een (meer) permanent verblijf 
(beschermd wonen, zelfstandig wonen) kunnen uitstromen.   
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Daarnaast zullen meer mogelijkheden voor tijdelijke huisvestiging nodig zijn om 
oplossingen te bieden voor de groep dak- en thuislozen in de Achterhoek. Een voorbeeld 
is Housing First waaraan we in de hele Achterhoek al ruim een jaar met veel partijen aan 
werken. We onderzoeken welke alternatieven woonvormen er kunnen ontstaan voor de 
diversiteit van de doelgroep en de verschillende hulpvragen die hierbij horen. Het doel is 
dat iedereen kan bijdragen aan de omgeving.  
IrisZorg ziet hierbij ook een grote meerwaarde in de centrale toegang die momenteel 
wordt opgezet. Door in vroeg stadium gezamenlijk problematiek in kaart te brengen, een 
regievoerder aan te wijzen en samen met de cliënt stappen te zetten, kan sneller aan 
herstel worden gewerkt en komt een cliënt eerder op de juiste plek. Dit alles in 
samenwerking met de lokale gemeente.  
  
  

Praktische invulling per 1 september 2021 
 
Ontmoetingsplaats “De Basis”  
“De Basis” aan de Ambachtstraat is geopend van 08:30 – 16:00 uur. Hier kunnen 
maximaal 10 mensen tegelijkertijd aanwezig zijn. Dit aantal is gebaseerd op de veiligheid 
die nodig is voor de medewerker en de groep cliënten die dan in huis is. Wordt deze 
groep groter dan heeft dat ook invloed op de formatie van de inloop.  
Er worden ontbijt en lunch geserveerd en mensen kunnen er douchen en hun kleren 
wassen. Er is wifi en de mogelijkheid om hun telefoon op te laden. Er zijn kluisjes 
beschikbaar waar ze hun spullen veilig in kunnen opbergen. Deze zijn beschikbaar voor 
binnen- en buitenslapers. Mensen die een postadres hebben, kunnen hier hun post 
ophalen.   
Net als op de huidige dagopvang zal er een spreekuur voor IrisZorg-behandeling, GGnet 
en de GGD worden ingesteld, zodat mensen daar advies kunnen inwinnen en hun 
gezondheid laten nakijken.  
  
“De Basis” wordt geleid door een groepswerker aangevuld met ervaringsdeskundigen en 
herstelondersteuners. Op de achtergrond is een mhv-er en/of hv-er aanwezig. De 
groepswerker is er voor de mensen die binnenlopen. De mhv-er en hv-er doen er hun 
eigen werk en houden een spreekuur, maar kunnen ook bijspringen in geval dit 
noodzakelijk is. Hierdoor is de veiligheid gegarandeerd, maar hoeven niet meer 
medewerkers te worden ingezet.  
 
Cliënten kunnen overdag gebruik maken van de Stadskamer, Dagopvang aan de 
Ambachtstraat, Stadswerkplaats en Simpel switchen. Binnen dag activering zijn er nog 
tal van andere mogelijkheden. Om de client in dit proces van activering te begeleiden 
zetten we een jobcoach in. Deze is ook onderdeel van de team van simpel switchen.  
Gezamenlijk heeft dit team een breed netwerk wat ingezet kan worden.  Door “getrapte 
keuze” maakt een  client een start en deze kan dan doorgroeien richting (betaald) werk, 
een opleiding of vrijwilligerswerk. Daarmee maakt de client ook een “opvolg in herstel 
door” richting (begeleid) wonen en dagactivering.  
 
Door onze gezamenlijk aanpak, Housing First en de Centrale Toegang hebben wij alle 
thuis- en daklozen in beeld. De Veldwerkers van het preventie team worden ingezet om 
te voor komen dat deze groep tussen wal en schip valt.  
Als voorloper van de Centrale toegang gaan we per 1 september werken met een MDS 
(MultiDisciplinaire  Screening). Waarmee we hopen dat de instroom en uitstroom 
versneld. Dit kunnen we realiseren vanwege de samenwerking met meerdere partijen, 
o.a. de  Stadskamer en GGnet.  
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Avondinloop en nachtopvang 
Mensen die gebruik maken van de nachtopvang krijgen een begeleidingstraject van een 
maatschappelijk hulpverlener (mhv-er). In totaal kunnen er 30 cliënten op hetzelfde 
moment in traject zijn (dit gaat om buitenslapers, cliënten op de wachtlijst en cliënten 
die gebruik maken van de opvang). Dit is geen wijziging ten opzichte van de huidige 
gang van zaken.  
  
Personele inzet 

 Een groepswerker dagelijks van 08:15 - 16:15   
 Een MHV-er en of een HV-er  
 Ervaringsdeskundige  
 IrisCovery (vrijwilligers met ervaringskennis/herstelondersteuner)  
 Ambulant behandelaar op afroep 

 
Inzet vanuit netwerppartners: 

 GGNet:  SPV-er op afroep  
 GGD:  Verpleegkundige. Spreekuur één keer per week (deze wordt apart 

subsidieert).  
 
Alle aanwezige medewerkers zijn goed getraind in de-escalerend werken. De 
krachtwerkmethodiek waarmee IrisZorg werkt, komt tot uiting in de bejegening van de 
dak- en thuislozen. Huisregels en sanctiebeleid zullen duidelijk worden gecommuniceerd 
en eenduidig worden gehanteerd.  
  
Voor het activeren van de cliënten wordt gebruik gemaakt van de inzet van een jobcoach 
ingezet en IrisCovery (vrijwilligers met ervaringskennis). De jobcoach wordt ingezet om 
de verbinding te maken met lokale bedrijven, netwerkpartners en Stadskamer. De inzet 
is om zoveel mogelijk de verbinding te maken en te houden met regionale aanbieders. 
Onze cliënten kunnen namelijk ook uit de hele regio. IrisCovery zal zich vooral bezig 
houden met het trainen van cliënten op of rond de locatie.  
Zowel de Stadskamer en IrisZorg werken vanuit de methode van de herstel-lader.  
Iedere thuis- of dakloze doorloopt zijn eigen traject. Herstellen en participeren is voor 
iedereen anders. Voor de een is het een grote stap om mee te doen aan een activiteit in 
een wijkcentrum. Iemand anders is misschien klaar voor vrijwilligerswerk of een betaalde 
baan. Dankzij de  herstel- en participatieladder kan iedereen zijn eigen niveau en zijn 
persoonlijke ontwikkeling zichtbaar maken en vormgeven. 
  
  
Samenwerking tussen IrisZorg en De Stadskamer op cliëntniveau  
De openingstijden van de Dr Huber Noodtstraat, De Basis, de avondinloop en de 
nachtopvang zullen op elkaar aansluiten. Zo kan er overdracht plaatsvinden tussen de 
medewerkers van de verschillende teams en hoeven mensen geen tijd door te brengen 
op straat. De Dr Huber Noodtstraat zal ook in de weekenden en op feestdagen open 
gaan, zodat er altijd wat te kiezen valt.   
 
 
 
 

 
 


