EEN (AAN)SLUITENDE AANPAK
VOOR MENS EN MAATSCHAPPIJ

Stichting OnderDak biedt woon- en
zorgvoorzieningen aan mensen met complexe
problematiek. Vaak willen of kunnen zij de stap
naar de reguliere hulpverlening niet nemen.
Zonder structurele hulp komen deze mensen
meer en meer onder druk te staan. En neemt
de overlast voor de maatschappij toe. Stichting
Onderdak zorgt 24/7 voor eerste opvang en
start stap voor stap met (ambulante)
begeleiding om de situatie te verbeteren.

Meldkamer politie, zaterdagavond, 22.35 uur:
een verwarde man zorgt voor overlast.
Het gaat om Joost, een bekende van de
hulpdiensten: veelpleger, psychiatrisch patiënt
en verslaafd. Joost heeft zorg nodig; de
maatschappij wil rust en veiligheid. Dat is
lastig buiten kantooruren en met deze mate
van complexe problematiek. Want Joost wil
geen zorg en bovendien: reguliere instellingen
kunnen hem niet bieden wat nú nodig is.
Mensen als Joost vinden een veilige plek bij
Stichting Onderdak, 24 uur per dag. Onze
hulpverleners zijn altijd bereikbaar en gaan ook
zelf de straat op, op zoek naar mensen die in
eerste instantie alleen een dak boven hun
hoofd willen.

ONZE DOELGROEP
De cliënten van Stichting Onderdak hebben te maken met
zowel forensische als psychiatrische problematiek in combinatie met problemen die zich op meerdere
leefgebieden afspelen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan verslaving en verstandelijke beperking. Ze zitten sociaalmaatschappelijk ernstig in de knel, mijden zorg en vormen een belasting voor de samenleving. Vaak is er sprake
van overlast, wanbetaling, sociale uitsluiting, verloedering en maatschappelijke achteruitgang.
UITDAGING VOOR MENS EN MAATSCHAPPIJ
De samenleving meldt vaker overlast van ‘verwarde personen’. Regelmatig gaat het om mensen die zorg mijden,
ondanks de complexe problematiek waarmee zij te maken hebben. Dit stelt gemeenten, politie en de
veiligheidsregio voor grote uitdagingen. Ook reguliere behandelinstellingen zijn vaak niet toegerust op hulp aan
mensen aan de rand van de samenleving. Als passende begeleiding uitblijft, is er geen kans op verbetering en
zorgen deze kwetsbare mensen steeds opnieuw voor problemen in de maatschappij.
STICHTING ONDERDAK: 24/7
Stichting Onderdak stáát voor haar doelgroep. Onze eerste zorg is bijdragen aan haalbaar herstel van mensen die
niet langer geloven in een ander leven. Maar we zien ook het belang van rust en veiligheid in de samenleving. We
werken daarom graag samen met hulpdiensten en collega-zorginstellingen. Wij zorgen snel voor onderdak en een
eerste aanzet tot structurele begeleiding.

ZORG ONDERDAK: UNIEKE AANPAK
Mensen die al jarenlang iedere vorm van zorg mijden, vragen om een speciale aanpak. Stichting Onderdak kiest
daarom bewust voor een wat langere aanloop. Vóór het officiële, gefinancierde zorgtraject begint, zoeken we
naar aansluiting bij de mens achter het probleem. Pas als er voldoende vertrouwen is, start de daadwerkelijke
hulpverlening.
•

We zorgen dat onze klanten zich op de eerste plaats weer mens voelen. We trekken samen op, zijn altijd
bereikbaar, bieden een luisterend oor, motiveren tot hernieuwd contact met familie en vrienden en bemiddelen
tussen klant en instellingen. Ons oog voor hun mens-zijn en hun behoefte aan eigen regie geeft onze klanten
vertrouwen. Zo ontstaat stap voor stap de basis voor daadwerkelijke, gefinancierde hulpverlening.
• Reguliere instellingen bieden geen niet-gefinancierd voortraject. Ook sluit hun werkwijze vaak
onvoldoende aan om potentiële klanten te motiveren tot (gedeeltelijk) herstel. Stichting Onderdak kiest voor
niet-alledaagse wegen, passend bij niet-alledaagse mensen. We doen daarbij recht aan de ‘regels’ van de
maatschappij, maar zoeken daarbinnen naar creatieve, flexibele oplossingen.
•

We bouwen op groeiend vertrouwen en sturen zo min mogelijk op dwingende doelen. Zo werken we stap
voor stap toe naar planbare zorg en verbetering.
WOON ONDERDAK (24/7)
Stichting Onderdak laat niemand op straat staan en kan binnen haar werkgebied snel onderdak bieden.
Hulpdiensten en collega-zorginstellingen kunnen dag en nacht bij ons terecht voor snelle en makkelijk
toegankelijke oplossingen bij (dreigende) problemen. Veilig onderdak en rust op straat krijgen zo nodig voorrang
op de bureaucratische vereisten.
WERK ONDERDAK
Stichting OnderDak zoekt naar een passende en zinvolle daginvulling zodra klanten in rustiger vaarwater zijn
gekomen. Ons doel: een verder stijgende lijn voor de klant en voor de mensen om hem of haar heen. Dit traject
vraagt veel aandacht en inzet van iedereen die erbij betrokken is. We worden daarbij ondersteund door onder
andere WMO, UWV en Jobcoach. Daarnaast hebben we een eigen dagbeste- dingsproject, gericht op toeleiding
naar werk.
GELD ONDERDAK
In sommige gevallen vraagt de financiële situatie van een klant extra aandacht. Wij adviseren dan de hulp van een
bewindvoerder of curator in te roepen, maar de klant kan hier niet toe worden verplicht.
WERKGEBIED
Stichting Onderdak is werkzaam in de regio’s Arnhem en Nijmegen en in de Achterhoek. Verder zijn we actief in
onder andere Deventer, Doesburg, Lingewaard, Lochem, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Wageningen, Zevenaar
en Zutphen.
ERKENNING EN CERTIFICERING
Stichting Onderdak is sinds 2014 HKZ-gecertificeerd en beschikt ook over de WTZi-erkenning. De stichting is
bovendien officieel erkend als Ecabo- en Calibris-leerbedrijf.
CONTACT & AANMELDING
Stichting Onderdak | Bruningweg 21 | 6827 BM ARNHEM | T: 026 - 379 37 37 | E: info@stichtingonderdak.org
E: aanmeldingen@stichtingonderdak.org | I: www.stichtingonderdak.org | Bel bij spoed: 088 - 11 57 699

