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Kwetsbaar in Amsterdam: Doelen

Doelen
1. Inzicht krijgen in de gevolgen van coronacrisis voor kwetsbare groepen in Amsterdam 
2. Inzicht krijgen in hoe hulpverlening aangepast is en met welke effecten

Doelgroepen Dak- en thuislozen
Druggebruikers
Sekswerkers
Volwassenen en jongeren met psychiatrische kwetsbaarhei
Kwetsbare gezinnen
Ongedocumenteerden
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Kwetsbaar in Amsterdam: Data
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Data bron Initiële fase
(maart-sept 2020)

Vervolg fase (oktober 2020-
oktober 2021)

Interviews medewerkers 50 29 (incl. 13 herhaalinterviews)

Interviews clienten 3 24

Documenten 100+ 200+

Observaties 2 8

Informele gesprekken 4 11

Vragenlijst 0 2



Eerste fase Covid-19 crisis (maart-september 2020)
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Aanpassing Negatieve effecten Positieve effecten
Geen huisbezoeken Achteruitgang in gedrag soms gemist, 

evenals situaties met drugshandel vanuit 
huis.
Verergering psychiatrische problematiek.

Cliënten  blijken soms zelfredzaam, een beroep te 
kunnen doen op hun netwerk en/of minder 
behoefte te hebben aan contact. Weinig corona-
besmettingen.

Digitaal contact met cliënten Minder zicht op wat er aan de hand is Meer zelfredzaamheid, kans om eigen kracht van 
een cliënt te zien

Dagbesteding gesloten Minder structuur, terugval in ‘oud’ gedrag. Weinig corona-besmettingen.

Inloop ‘uitgedund’ Sommige mensen minder structuur 
overdag.

Ervaren gevoel van rust, ruimte om met mensen 
aan de slag te gaan. Weinig corona-besmettingen.

Geen bezoek residentiele locaties Regels soms moeilijk te accepteren door 
clienten. Sommige clienten voelen zich 
opgesloten en dat heeft in een enkel geval 
tot een onhoudbare situatie geleid.

Weinig corona-besmettingen.

Kamers niet mogen verlaten Geen activiteiten en persoonlijk contact. Ruzies en overtredingen bleven grotendeels uit. 
Over algemeen houdt iedereen zich aan de regels.



Eerste fase Covid-19 crisis (maart-september 2020)
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Aanpassing Negatieve effecten Positieve effecten
Residentiele locaties ‘verdund’ Minder incidenten, meer rust, tijd om ergens aan 

te werken. Weinig corona-besmettingen.

Individuele maaltijden Minder contact, maar door de meeste van 
de geïnterviewde cliënten niet als probleem 
ervaren.

Sommige clienten vonden de rust en persoonlijke 
aandacht prettig. Weinig corona-besmettingen. 

Nachtopvang voor iedereen Mogelijkheid tot vermeerderen van corona-
besmettingen.
Na sluiten nachtopvang: Toename 
overlast/problemen.

Meer rust en tijd voor reflectie, waardoor nieuwe 
hulpverlening gestart kan worden.
Ongedocumenteerde mensen krijgen meer 
toegang tot hulpverlening.

Aanpassing methadon- en heroïne 
verstrekking.

Ontregeling en pyschoses.
Conflicten met bewaking over toelating tot 
de ruimtes.

Weinig corona-besmettingen.



Ervaringen clienten

Afstand tot samenleving - weinig impact
“Zoals ik zei voor ons, voor gebruikers, is er niet
zoveel veranderd, want staan niet dichtbij society 
anyway. Zo dat mensen niet dichterbij kan komen als
er dus in het dagelijks iets gebeurt.”
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Ervaringen clienten

Afschaling zorg - negatief
Ik heb [GGZ organisatie] gebeld, ik heb de crisis dienst gebeld, ik heb de luisterlijn
gebeld, ik heb de zelfmoord hotline een aantal keer gebeld. Die eerste lockdown 
was ook heel zwaar en toen ben ik ook heel erg gecrashed. Toen heb ik
[ondersteuningsorganisatie voor mensen met een psychiatrische achtergrond] 
gebeld en ze waren toen gesloten verplicht. Maar, toen heeft de directrice van 
[ondersteuningsorganisatie voor mensen met een psychiatrische achtergrond] mij
gewoon daar naartoe gehaald en mij geholpen.  … Dus het is ook het vrijwel sluiten
van de [ondersteuningsorganisatie voor mensen met een psychiatrische
achtergrond] wat mij genekt heeft, als ik eerlijk ben.
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Ervaringen clienten

Noodopvang - positief
Je hoefde er niet over na te denken waar je de volgende nacht ging slapen. Dat
bracht heel veel rust bij de mensen zelf, het bracht rust in de inloophuizen. Minder 
psychiatrie, het heeft ook echt bij sommigen toe bijgedragen dat ze gewoon een
leven weer op de rit aan het krijgen zijn zeg maar. Dat ze echt van de alcohol af
willen en dit soort dingen. Dus het had eigenlijk voor die doelgroep, had het een
heel positief effect. Het was heel fijn om die opvang te hebben en daarmee met ze
aan de slag te gaan.
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Eerste fase Covid-19 crisis (maart-september 2020)
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Doelgroep Negatieve effecten Positieve effecten
Dak- en thuislozen Toename isolatie

Toename psychische problemen
Nieuwe (economische) daklozen

Meer opvang
Veel testmogelijkheden
Rustmoment

Drugsgebruikers Toename drugsgebruik
Verlies controle aan drugdealers

Geen

Sekswerkers Inkomstenverlies
Geen financiële tegemoetkoming
Onveilig werken

Tijd voor reflectie

Volwassenen met psychiatrische 
kwetsbaarheid

Toename isolatie
Toename psychische problemen
onbegrip over pandemie en maatregelen

Rustmoment

Jongeren met psychiatrische 
kwetsbaarheid

Toename isolatie
Toename armoede door baanverlies

Hulp van familie en vrienden
Blijken meer zelfredzaam dan verwacht

Gezinnen die in armoede 
verkeren  

Mogelijke toename ernst huiselijk geweld
Toename armoede door werkloosheid van ouders

Laptop/smartphone gekregen

Ongedocumenteerden Verlies van baan, inkomsten en onderdak Beter in beeld bij hulporganisaties
Uitzettingsproces uitgesteld



Eerste fase Covid-19 crisis (maart-september 2020) : conclusies

• Gemengd beeld.
• Dakloze populatie tijdens 1e golf minder/gelijk in infecties in 

vergelijking met algemene bevolking
• Hardst getroffen diegenen met traject van reintegratie
• Structuur (in behandeling), perspectief en huisvesting grootste

problemen
• Samenwerking: Negatief effect terugschroeven GGZ (en soms

huisartsen)
• Noodopvang heeft positieve effecten op rust en behandeling
• Dilemmas in hulpverlening, eg zorg vs veiligheid
• E-health positief toegepast (ook situaties waar lastiger)
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Vervolg Covid-19 crisis: 
Oktober 2020-Oktober 2021



Vervolg Covid-19 crisis: Oktober 2020-Oktober 2021
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Aanpassing 1e fase Aanpassing 2e fase
Geen huisbezoeken Huisbezoeken verminderd, maar gaan gewoon 

door
Digitaal contact met cliënten Meer combinatie fysiek en online; alleen online 

als het kan en moet
Dagbesteding gesloten Dagbesteding gaat soms door
Inloop ‘uitgedund’ Inloop ‘uitgedund’
Geen bezoek residentiele locaties Geen bezoek residentiele locaties
Kamers niet mogen verlaten Meer flexibiliteit



Infectiebeeld mei 2021 (GGD Amsterdam, COMO studie)
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200-500 per dag in Amsterdam

Doorgemaakte
infecties
(antistoffen)

Actieve infecties

Positieve PCR

Bezoekers/ bewoners (n=134) Medewerkers (n=52)

Corona klachten 70% 28%

N=0 N=1

3% 12%



Vaccinatiebereidheid: laag (mei 2021)
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Bron: Survey onder Amsterdammers die zich lieten testen op corona in de GGD-testbus, in diverse stadsdelen, januari-
maart 2021, GGD Amsterdam; Vragenlijst onder volwassen respondenten van de HELIUS-studie naar corona-antistoffen in 
de periode november 2020-maart 2021; COMO mei 2021
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Vaccinatiebereidheid: bezwaren en obstakels

Praktische barrieres
- Taalbarrieres (veel migranten, >50%), informatie bereikt mensen niet
- Locaties/bereikbaarheid
- Andere dingen aan het hoofd: bij jongen en MO groep heeft andere prioriteiten

(en lage mental bandwidth): eten, slapen, middelen
- Geen thuis om uit te zieken bij bijwerkingen
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Vaccinatiebereidheid: bezwaren en obstakels

Bezwaren
- Wantrouwen tegenover overheid/maatschappij (ook los van Covid-19): 

wantrouwen wat er gebeurt met de gegevens; wat gebeurt er als we ons laten 
vaccineren; wat voor effect heeft dat?

- Angst voor bijwerkingen
- Complotverhalen (great reset, controle, etc), soms psychiatrisch (waanbeelden)
- Desinteresse; ”voor mij hoeft het niet”, lage prioriteit ivm andere problemen en

weinig infecties in groep (1 dakloze in NL overleden), ontkennen Covid-19
- Jongeren: nee zeggen omdat het kan
- Drang/pusheriger communicatie werkt averechts
- Klassieke argument: doe het voor de ander, werkt niet omdat kring heel klein is 
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Aanpak vaccinaties GGD Amsterdam

1e fase Vaccineren volgens clusters VWS 
- lastig ivm overlap groepen en theoretische grenzen
- nadeel medewerkers mogen niet gelijkertijd
- naar schatting 20% bereikt

2e fase Wijkgerichte aanpak, incl maatschappelijke opvang en
inloophuizen met mobiele teams
Informatie/onderzoek door coronapreventieteam
- Sessies per stadsdeel

3e fase Groepsgerichte aanpak
- Bezwaren /ingang vaak per groep/cluster/ethniciteit
- Pragmatisch omgaan met afbakening groepen, incl 
arbeidsmigranten
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Aanpak vaccinaties MO Amsterdam: resultatebn

Resultaten
- Van MO groep juli 2021 ongeveer 50% gevaccineerd (op totaal van 4876 

clienten en 409 in vrouwenopvang); maar per locatie/groep grote verschillen
- Arbeidsmigranten en ongedocumenteerden: moeilijk in te schatten, groep

onbekend (>20.000?)
- Registratie in coronIT lastig ivm groepsafbakeningen
- Geen volledig beeld alle groepen (incl sekswerkers, arbeidsmigranten, 

ongedocumenteerden)
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Aanpak vaccinaties MO Amsterdam: Lessen

Lessen
- Belang van cultuurdragers in opvattingen en bereidheid
- Groepsgerichte aanpak belangrijk
- Betrek MO medewerkers in aanpak, nu ook veel negatief; grote verschillen

tussen organisaties
- Kring rond mensen belangrijk: wat is juiste moment, wanneer hebben ze de 

informatie, doorstroming op locatie. etc.
- Meer vrijheid/flexibiliteit in bepalen van groepen bij vaccinatie
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Impact op medewerkers: stress, frustratie en vermoeidheid
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Wat mij héél erg heeft gestoken, is dat uhm wij medewerkers, als laatste zijn
gevaccineerd van al het zorgpersoneel. En dat de jongste artsen, die dan de 
diensten deden voor het corona-team, dat die dat ongevaccineerde moesten
doen. Dus die moesten - toen waren de vaccins al ruim voorradig en dat de 
huisartsen bijvoorbeeld al waren gevaccineerd maar niet artsassistenten niet in 
opleiding, die voor dat huisartsenteam ook nog de covid-diensten draaiden. Dat
heb ik echt erg gevonden. Dat speelde in mei en pas op landelijk niveau moest
er voor gelobbyd worden dat het GGD uitvoerende personeel werd
gevaccineerd. Want dat is in mei en juni gebeurd. 



Impact op medewerkers: dilemma’s
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Conclusies

1. Beginfase en vervolg duidelijk anders

2. Beeld is gemengd; positief/negatief qua effecten en omgang
met corona-maatregelen

3. Gedifferentieerde aanpak bij vaccinaties werkt beter dan 
algehele druk uitoefenen

4. Aandacht voor en betrokkenheid van medewerkers nodig
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Vragen / discussie



Dank voor uw aandacht!

Voor rapportages en nieuwsberichten: www.coronatijden.nl/kwetsbaar-amsterdam
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