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In dit onderzoek heb ik met veel mensen gesproken, en ieder kijkt vanuit het eigen perspectief naar de 

gang van zaken op de locatie IJmond. Dat perspectief wordt ingekleurd door ervaringen, 

verwachtingen en verantwoordelijkheden. Op zich is dat niet bijzonder, dat is overal in de 

samenleving aan de orde. Echter, waar perspectieven stollen tot de enige waarheid en onwrikbaar 

worden is een voedingsbodem voor conflict gelegd.  

 

 

 

 

 

 

  

Ik wil alle -oud- bewoners en medewerkers van Blijf Groep bedanken voor de bereidheid om met mij 

in gesprek te gaan. Dankzij hun verhalen heb ik dit rapport kunnen schrijven.   
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Verantwoording 

In de zomer van 2015 is door -oud- bewoners, Femmes for Freedom, SP raadsleden en een 

journaliste van de Volkskrant een dossier gemaakt rondom de Blijf Groep locatie IJmond. Dat dossier 

is in de publiciteit gebracht in landelijke en regionale media. In dat dossier worden vele 

beschuldigingen gedaan aan het adres van Blijf Groep en de locatie IJmond in het bijzonder. De 

meest in het oog springende beschuldiging betreft de bejegening van de bewoners, er wordt 

gesproken van intimidatie. De tweede belangrijke beschuldiging betreft de prostitutie in de omgeving 

van de locatie IJmond. De ernst van de beschuldigingen heeft er toe geleid dat er Kamervragen zijn 

gesteld door SP en PvdA. 

Door het bestuur van Blijf Groep zijn meerdere acties ingezet, o.a. het opstellen van een wederhoor 

op basis van een eigen onderzoek, en het geven van een opdracht aan een onafhankelijk 

onderzoeker. Van dat laatste is dit rapport het verslag. 

De inzet van deze opdracht is de vraag hoe en wat er geleerd kan worden van de gebeurtenissen, 

omdat ongeacht het antwoord op de vraag of er één waarheid is te vinden in antwoord op de vele 

beschuldigingen, er iets is gebeurd dat een grote impact heeft gehad op de bewoners en de 

medewerkers van de locatie IJmond.  

Dit rapport begint met een voorwoord waarin het verhaal zoals ik dat uit alle documenten en 

gesprekken heb gedestilleerd, gevolgd door de onderzoeksvragen waarin aanbevelingen per vraag 

zijn opgenomen. Vervolgens zal op de in de media geuite beschuldigingen worden ingegaan. In het 

nawoord zal ik nog op enkele zaken ingaan die, alhoewel ze buiten de scope van dit onderzoek 

vallen, mij zijn opgevallen.  

In de bijlagen zijn de verslagen opgenomen van de gesprekken die in het kader van dit onderzoek zijn 

gevoerd. Tevens zijn de (beleids)stukken die van belang zijn geweest bij de oordeelsvorming en de 

aanbevelingen via weblinks in voetnoten of in de bijlagen opgenomen. 

Met de bewoners is uitgebreid in groepsverband gesproken, en waar dat werd gewenst individueel. 

Het betrof zowel bewoners van de locatie IJmond en de satellietwoningen, als oud bewoners. In 

totaal is gesproken met twaalf bewoners. Waar nodig is dit gebeurd met behulp van een tolk of in 

aanwezigheid van een vertrouwenspersoon. Twee van de bewoners hebben mij schriftelijk 

toestemming gegeven hun dossier te bekijken.  

Met de medewerkers is ook in groepsverband gesproken en waar dat werd gewenst individueel. In 

totaal is met tien medewerkers gesproken. Tevens is gesproken met het management, de 

ondernemingsraad en centrale cliëntenraad, de bestuurder, de cliëntvertrouwenspersoon en een 

vrijwilliger. 

Ik heb met twee van de drie klokkenluiders gesproken. De derde zag op advies van haar advocaat af 

van een gesprek. Van de zegsvrouwe van de klokkenluiders is een woordelijk verslag opgenomen. Zij 

heeft geen toestemming gegeven dit verslag op te nemen in het rapport. Tijdens dit gesprek is aan 

mij geen inzicht gegeven in de geluidsopnames en foto’s die door haar verzameld zijn. De informatie 

die zij in het gesprek heeft gegeven heb ik betrokken in de weging van alle verhalen en bij het doen 

van aanbevelingen. In de afrondende fase van dit rapport is door haar middels haar begeleider 

aangeboden een tweede gesprek te willen voeren waarin zij mij wel geluidsopnamen zou willen laten 
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horen. Op dat moment bevond het onderzoek zich in de afrondende fase en was verdere vertraging 

niet wenselijk. 

De directeur van Femmes for Freedom is door mij twee keer per mail benaderd voor een afspraak, ik 

heb daar na 2 weken een reactie op ontvangen. Op dat moment bevond het onderzoek zich in de 

afrondende fase en was verdere vertraging niet wenselijk. Haar opvattingen zijn bij mij bekend 

middels de publieke uitingen in kranten, radioprogramma’s en recent nog via de workshop op de 

Wereldconferentie Vrouwenopvang van november 2015, en zijn betrokken bij de weging en de 

aanbevelingen. 

Ik heb niet gesproken met de medewerkers die in 2012 op de locatie werkten en in media hun 

verhaal hebben gedaan. In de gesprekken die ik heb gevoerd kwamen geen directe relaties naar 

boven tussen de gebeurtenissen toen en de gebeurtenissen nu. Als er al overeenkomsten zouden zijn 

is drie jaar een te lange periode om daar in het kader van dit onderzoek conclusies aan te verbinden. 

De samenstelling van team en management is grotendeels veranderd.  

De onrust op de locatie en de media-aandacht hebben op velen een grote impact gehad. Dit rapport 

zal, zodra het publiek wordt, mogelijk wederom een grote impact op betrokkenen hebben. Ik heb mij 

ingespannen in de verwoording van de gesprekken en de omstandigheden daarmee rekening te 

houden en daarom dit rapport geanonimiseerd. Waar personen een belangrijke rol hebben gespeeld 

dan wel zelf de publiciteit hebben gezocht is het echter niet te voorkomen dat zij herkenbaar zijn.  

De verslagen zijn beknopte weergaven van het gesprek en soms gebundeld met elementen uit 

individuele gesprekken. Drie oud-bewoners hadden bezwaar tegen verslaglegging door de 

medewerker van Blijf Groep, deze verslagen zijn door een externe notulist gemaakt. Een oud-

bewoner heeft gevraagd om een woordelijk verslag. Van de in de bijlagen opgenomen verslagen 

hebben alle gesprekpartners ingestemd met de weergave van de gesprekken.  

Bij de uitvoering van dit onderzoek heb ik alle medewerking ontvangen van -oud- bewoners en de 

medewerkers van Blijf Groep, inzicht gekregen in alle gevraagde documenten van Blijf Groep en met 

bijna iedereen kunnen spreken die ik in het kader van dit onderzoek wenste te spreken. Er is 

capaciteit beschikbaar gesteld voor het regelen van de praktische zaken en voor de ondersteuning bij 

de samenstelling van dit rapport.  

Dit rapport is gebaseerd op vele gesprekken vanuit verschillende perspectieven. Dat heeft meer dan 

voldoende inzichten opgeleverd om de weging en de aanbevelingen te kunnen doen.  

 

 

 

November 2015 , Johanna Haanstra.  



Rapport onderzoek Blijf Groep locatie IJmond, november 2015 

5 

Inhoudsopgave 
 

Voorwoord .............................................................................................................................................. 6 

De opdracht en de bevindingen .............................................................................................................. 8 

1. Zicht op de bejegening door de medewerkers van Blijf Groep in het recente verleden op 

deze locatie ......................................................................................................................................... 8 

Aanbevelingen: .................................................................................................................................... 9 

2. Zicht op de ruimte voor verbetering in het handelen van het team op de locatie IJmond ..... 9 

Aanbevelingen: .................................................................................................................................. 10 

3. Zicht op technische en fysieke verbeterpunten van het pand met name op het gebied van 

de veiligheid ...................................................................................................................................... 10 

Aanbevelingen: .................................................................................................................................. 11 

4. Zicht op de ruimte voor verbetering in het beleid van Blijf Groep op het gebied van 

deskundigheidsbevordering en de afspraken over inzet specifieke deskundigheden .................. 11 

Aanbevelingen: .................................................................................................................................. 13 

Beschuldigingen in de media ................................................................................................................. 14 

1. Prostitutie .................................................................................................................................. 14 

2. Geld ........................................................................................................................................... 15 

3. Hygiëne, ongedierte en schurft ................................................................................................. 15 

4. Toezicht ..................................................................................................................................... 17 

Nawoord ................................................................................................................................................ 18 

Bijlagen .................................................................................................................................................. 19 

 

  



Rapport onderzoek Blijf Groep locatie IJmond, november 2015 

6 

Voorwoord 
 

‘Het is ontzettend uit de hand gelopen’ zegt een van de geïnterviewden. Daar is iedereen het over 

eens. De sfeer op de locatie was niet ontspannen, zowel voor bewoners als medewerkers. Dat is geen 

goed klimaat om de ondersteuning voor cliënten goed uit te kunnen voeren, en dat komt de cliënten 

en hun kinderen niet ten goede. 

De zegsvrouwe van de klokkenluiders woont inmiddels op zichzelf, maar er is nog veel boosheid en 

verdriet dat onder andere in de maanden van haar verblijf op de locatie IJmond is opgebouwd. Zij 

heeft maandenlang opnames gemaakt om gesprekken te documenteren. Door bewoners en 

medewerkers is veel gezegd over haar gedrag en rol in de ontstane onrust die door velen van hen op 

zijn minst als onplezierig is ervaren. Er had eerder ingegrepen moeten worden, te lang is geprobeerd 

de onderlinge verhoudingen te repareren, er is van incident naar incident gegaan. 

De locatie IJmond van Blijf Groep is een kleuterschoolgebouw uit 1963 dat is omgevormd tot een 

traditioneel Blijf-van-m’n-Lijf huis. De ligging in een woonwijk en een redelijk gesloten vooraanzicht 

was in de traditionele visie ideaal. In dit gebouw is ruimte voor 9 cliënten en hun kinderen. De 

plattegrond van het gebouw is ruim, en er is veel daglicht. De kamers zijn wisselend van grootte, 

woonkamer, wasruimtes en kookgelegenheid moeten worden gedeeld. Er is ruim voldoende 

buitenruimte en ruimte voor de kinderen. De kantoren voor de medewerkers bevinden zich ook in 

het pand. 

Sinds de start van deze locatie is er veel veranderd in de vrouwenopvang. De samenstelling van de 

groepen is meer divers geworden, en door het steeds meer inzetten op tijdige en ambulante hulp 

heeft de populatie die in een verblijfssetting komt gemiddeld een zwaardere hulpvraag. Naast de 

ervaringen met geweld zijn er vaak problemen met verblijf, taal, gedrag en / of zelfredzaamheid. 1 

Door Blijf Groep is een methodiek ontwikkeld die inzet op het gezin en waar mogelijk juist zichtbaar 

wil werken aan het stoppen van geweld, de Oranje Huis-methodiek2 en de landelijke methodiek 

Krachtwerk 3. In die aanpak wordt uitgegaan van de eigen kracht van de cliënt en haar4 gezin of 

omgeving en zoveel mogelijk de cliënt in de regie gezet van het traject. De cliënt is zo mogelijk thuis, 

of op een locatie waar een eigen plek beschikbaar is, de Oranje Huizen. Verblijf en hulpverlening zijn 

daarbij gescheiden trajecten. Op de locatie IJmond is die scheiding van verblijf en hulpverlening niet 

goed mogelijk. De dagelijkse activiteiten van de cliënten lopen -letterlijk- door de werkruimtes van de 

medewerkers. 

  

                                                           
1
 Zie het Jaarverslag 2014 voor het huidige overzicht van activiteiten: 

https://www.blijfgroep.nl/downloads/jaarverslag-2014 
2
 Zie voor meer informatie over deze methodiek https://www.movisie.nl/esi/oranje-huis of de website van Blijf 

Groep 
3
 Zie voor de folder over Krachtwerk http://www.opvang.nl/files/Folder_Krachtwerk_FO.pdf 

4
 Er is in Blijf Groep ook opvang voor mannen, waar in dit rapport zij of haar staat moet ook hij of zijn gelezen 

worden. 

https://www.blijfgroep.nl/downloads/jaarverslag-2014
https://www.movisie.nl/esi/oranje-huis
http://www.opvang.nl/files/Folder_Krachtwerk_FO.pdf
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De financiering van de vrouwenopvang gaat via de centrumgemeenten en is per 2015 geheel naar de 

WMO overgegaan. Er is geen meerjarige zekerheid over de financiën waardoor veel personeel op 

tijdelijke basis wordt aangesteld, de flexibele schil. Daardoor staat teamvorming onder druk terwijl 

de verzwaring van de hulpvraag juist vraagt om een sterk team dat elkaar steunt in de dagelijkse 

routine en elkaar scherp houdt op de geleverde kwaliteit. 

De locatie IJmond staat op de nominatie om opgeheven te worden. Zodra door nieuwbouw elders 

capaciteit beschikbaar is wordt de locatie gesloten. Het dilemma nu al sluiten omdat het pand niet 

geschikt is voor de huidige visie op hulpverlening en de samenstelling van de cliëntenpopulatie, of 

openhouden tot er vervangende capaciteit beschikbaar is, ligt helder op tafel.  
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De opdracht en de bevindingen 
 

1. Zicht op de bejegening door de medewerkers van Blijf Groep in het recente verleden op 

deze locatie  

Door de klokkenluiders is veel gezegd over de bejegening van bewoners. In de gesprekken met 

bewoners is het beeld dat het beter kan deels bevestigd. De beleving van de cliënten is een 

gegeven, ongeacht of de uitspraak waar de cliënt moeite mee heeft door de medewerker met de 

beste bedoelingen is gedaan. Uitvoering geven aan het gezins-actieplan5, met als belangrijke 

opdracht de zelfstandigheid van de cliënt bevorderen, is geen eenvoudige opgave. Taal 

(onvoldoende beheersing van het Nederlands) en cultuur (niet durven klagen) kunnen in de weg 

zitten waardoor cliënten zich mogelijk afhankelijk voelen. De spanning tussen eigen regie van de 

cliënt en professioneel handelen, en dus soms confronterend moeten zijn over een gemaakte 

keuze, is per definitie aanwezig. Eigen regie is niet gelijk aan ‘u vraagt, wij draaien’. Niet iedere 

cliënt is even vaardig in het aanvaarden van opbouwend bedoelde kritiek. Niet elke medewerker 

is even vaardig in het op juiste wijze geven van opbouwende kritiek. Cliënten zijn met name 

kwetsbaar als het om hun kinderen gaat, of om contacten met de -ex-partner. Ook is niet alles 

even duidelijk ten aanzien van de huisregels, en de afspraken over geld. Voorbeelden van 

intimidatie heb ik niet gehoord, wel voorbeelden waarvan ik mij kan voorstellen dat het 

intimiderend overkomt. 

De verwachtingen van cliënten zijn zeer verschillend. Waar de een goed gebruik weet te maken 

van het hulpverleningsaanbod om snel weer zelfstandig de draad op te kunnen pakken, ervaart 

de ander de verblijfslocatie meer als een instelling waar voor alles wordt gezorgd. De overgang 

van de crisisopvang, waar meer wordt georganiseerd, naar de begeleid wonen situatie waar een 

grote mate van zelfstandigheid wordt verwacht is voor sommigen groot. Dan wordt het niet 

begrepen waarom alleen op afspraak wordt gewerkt, of wordt gezegd dat hulp elders moet 

worden gezocht, of de verhuizing zelf geregeld moet worden. Dat zit deels in de persoon, deels in 

de ervaringen die tot dan toe zijn opgedaan. Als je je nooit met de financiën mocht bemoeien is 

een formulier met een schuldverklaring voor leefgeld onbegrijpelijk. Als je uit een cultuur komt 

waar de overheid een alom vertegenwoordigd instituut is zijn de Nederlandse verhoudingen niet 

zomaar te begrijpen. Als je de taal niet spreekt zijn de drempels erg hoog. Als je jarenlang 

onderdrukt bent geweest en afgesloten van de buitenwereld hebt geleefd is de benodigde 

zelfredzaamheid niet zomaar aanwezig. 

Sommige bewoners kunnen niet goed begrijpen waarom, in hun ogen, bij gelijke situaties 

verschillend wordt gehandeld. Het wel of niet toepassen van sancties wordt als inconsequent en 

daarmee onrechtvaardig ervaren. Bij onderlinge conflicten wordt er op gestuurd dat bewoners 

met elkaar in gesprek gaan, bewoners vinden dat daar te lang mee wordt doorgegaan. 

Door de bewoners is ook opgemerkt dat als het om bejegening gaat het niet alleen iets is tussen 

cliënt en medewerkers, maar ook tussen bewoners onderling. Er is uitgesproken dat de sfeer in 

het gebouw nu goed is, rustig, maar in het afgelopen jaar niet goed was, niet iedereen voelde 

zich veilig terwijl dat de eerste doelstelling is van de vrouwenopvang.  

                                                           
5
 Zie een toelichting van het gezinsactieplan: https://www.blijfgroep.nl/opvang-begeleiding-en-nazorg 

https://www.blijfgroep.nl/opvang-begeleiding-en-nazorg
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Aanbevelingen: 
1. Biedt extra trainingen aan medewerkers aan waarin geleerd wordt het effect van 

bejegening in een cultureel diverse omgeving bewust in het dagelijks handelen te 

betrekken. 

2. Zie er op toe dat teams de afspraken over hoe zij elkaar aanspreken op bejegening van 

cliënten in de praktijk brengen. 

3. Breng goed in kaart welke achterstanden op weg naar zelfredzaamheid geslecht moeten 

worden en breng onderscheid of fasering aan in het gezins-actieplan zodat de mate van 

zelfredzaamheid van invloed is op de ondersteuningsaanpak.  

4. Betrek zo nodig deskundigen uit andere organisaties bij de ondersteuning, zoals 

taalcoaches, inburgeringstrajecten.  

5. Wees uitputtend in het helder maken van de wederzijdse verwachtingen.  

6. Doe geen concessies aan de groepssamenstelling, zolang de groepslocaties nog nodig zijn 

is een goede groepsdynamiek voorwaarde voor een helpende omgeving. 

 

2. Zicht op de ruimte voor verbetering in het handelen van het team op de locatie IJmond 

In de gesprekken met de medewerkers is een grote betrokkenheid naar voren gekomen met de 

cliënten, ieder voor zich probeert de cliënten naar eer en geweten te helpen volgens de 

afgesproken methodiek van Blijf Groep. Sommigen voelen zich op de locatie IJmond belemmerd 

door de afgesproken strikte scheiding tussen verblijf en hulpverlening, het teamgevoel komt 

mede daardoor niet goed van de grond. Er wordt gesproken in wij / zij termen. Het helpt dan ook 

niet dat er vele wisselingen in het personeelsbestand zijn geweest. Door de onzekerheid over de 

financiering door de gemeentes op langere termijn wordt er gewerkt met een grote flexibele 

schil (25-30%) en dus veel tijdelijke contracten. 

Er is een stevig team nodig om met elkaar te kunnen werken aan een effectieve inzet van de 

Oranje Huis-methodiek. Wat kan wel en wat kan niet in deze groepslocatie. Daarnaast speelt de 

groepsdynamiek een rol, men ziet van andere cliënten hoe de hulpverlening vorm krijgt en dat 

kan, om goede of minder goede redenen, verschillen. Ook dan is een stevig team nodig dat 

elkaar helpt en aanspreekt op de effecten van interventies in deze specifieke locatie. De 

groepsdynamiek was wel aanwezig, de team dynamiek niet of onvoldoende.  

De onrust die in het afgelopen jaar is ontstaan is ook voor de medewerkers moeilijk geweest. Het 

stelselmatig maken van opnames door een van de klokkenluiders is op zijn minst als hinderlijk 

ervaren. Er is door leden van het team regelmatig aangegeven dat voor deze cliënt een andere 

oplossing nodig was maar dat heeft niet tot verandering geleid. Er is steeds een ad hoc oplossing 

gezocht omdat er geen andere oplossing voor handen was.  

Uit de gesprekken met de teamleden kwam ook naar voren dat soms de juiste deskundigheid, 

met name op gedrag, wordt gemist. De populatie van de verblijfslocaties wordt zwaarder omdat 

steeds meer in ambulante trajecten wordt opgepakt. Wat dan nog naar de verblijfslocaties komt 

heeft veelal een zwaardere hulpvraag. De screening van nieuwe cliënten is standaard, echter 

wordt niet altijd gedaan omdat de kosten onderdeel zijn van de zorgverzekering wat betekent 

dat veelal het eigen risico van de cliënt aangesproken moet worden. Het geld is vaak hard nodig 

voor het weer bouwen aan een nieuwe toekomst en er wordt dan afgezien van een screening. 
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Daardoor kan het gebeuren dat specifieke hulpvragen worden gemist en niet de juiste 

deskundigheden worden ingezet. Het gezins-actieplan is dan niet compleet.  

 

Aanbevelingen: 
1. Bepleit bij de landelijke overheid en de centrumgemeente dat iedere cliënt die verblijft op 

een locatie in de vrouwenopvang wordt gescreend zodat alle hulpvragen tijdig worden 

onderkend zonder dat het eigen risico van de zorgverzekering daarop wordt aangesproken 

2. Luister naar signalen uit het team, los problemen samen met hen op  

3. Versterk het team met deskundigheid over gedrag. 

4. Bekijk met het team welke onderdelen van de Oranje Huis aanpak op een groepslocatie 

anders ingevuld moeten worden. 

 

 

Een klein voorbeeld hoe deze locatie de Oranje Huis-aanpak in de weg zit:  

Een cliënt heeft een kopie van een document nodig. Ze klopt aan bij het kantoor van een 

medewerker waar een kopieerapparaat staat. Echter, het is de bedoeling dat de cliënten leren 

waar ze dat kunnen doen zodat ze het weten als ze een eigen huis hebben. Dus de cliënt wordt 

naar de supermarkt verwezen. De eerste keer gaat een van de medewerkers mee. 

 

 

3. Zicht op technische en fysieke verbeterpunten van het pand met name op het gebied van 

de veiligheid 

Het pand op zich is niet verkeerd, lichte ruimtes, kamers niet riant maar oké, een grote buiten- 

en binnenspeelruimte voor kinderen. Maar het is een pand dat stamt uit andere tijden waarin de 

aanpak in de vrouwenopvang anders ging; geheim, gesloten, een plek om tot rust te komen. Met 

meerdere gezinnen dicht op elkaar wonen was nog onderdeel van het collectief geheugen en de 

samenstelling van de groep was cultureel meer een geheel. Er waren nog geen mobiele telefoons 

waardoor communicatie met de buitenwereld niet of nauwelijks aan de orde was. 

De locatie is ook nu een plek voor zelfstandig wonen met begeleiding, dat betekent dat de 

bewoners hun eigen leven leiden en worden ondersteund in hun hulpvraag naar verdere 

zelfstandigheid. De organisatie zorgt voor het algemene onderhoud van het pand, de bewoners 

voor de eigen woondelen. Het heeft daarmee het karakter van een studentenhuis met de daarbij 

horende discussies en ergernissen.  

’s Avonds en in de weekenden zijn er geen medewerkers en zijn de bewoners zelf 

verantwoordelijk voor de voordeur en de afspraken over bezoek. Er is cameratoezicht aanwezig. 

Veiligheid is ook in deze situatie een belangrijk aspect en bewoners zijn hierin van elkaar 

afhankelijk. Het is in het recente verleden voorgekomen dat de camera was uitgeschakeld of dat 

er een doek overheen was geslagen. Ook zijn er meldingen gedaan door toevallig nog wel 

aanwezig personeel dat er bezoekers waren binnengelaten op momenten dat dat niet kan. 
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De leeftijd van het pand en het gebruik als groepslocatie waar wordt gewoond, maakt dat 

ongedierte veel mogelijkheden heeft zich een plekje te verwerven. Schoonmaken moet goed 

gebeuren omdat materialen niet (meer) glad zijn en voedselresten ongedierte aantrekken. 

Muizen zijn door iedereen gezien, ratten en kakkerlakken niet. De GGD heeft bij inspectie 

rioolvliegjes in de doucheruimtes gesignaleerd.  

Het dilemma wel of niet de locatie openhouden tot de nieuwbouw gerealiseerd is moet in een 

breder kader worden beantwoord dan alleen de geschiktheid van deze locatie in de huidige 

aanpak van huiselijk geweld. Gezien de grote vraag naar veilige plekken voor vrouwen die met 

geweld te maken hebben en de afbouw van plekken door het hele land6 is het voortijdig sluiten 

niet wenselijk. Wel zal zolang deze locatie in gebruik is extra aandacht gegeven moeten worden 

aan toezicht, onderhoud en groepssamenstelling. 

 

Aanbevelingen: 
1. Als de locatie open wordt gehouden kan dat alleen met extra investeringen in 

onderhoud, toezicht en ondersteuning van het groepsproces. 

2. Zorg er voor dat de camera’s niet meer buiten gebruik kunnen worden gesteld door 

onbevoegden. 

3. Geef bewoners de gelegenheid om iets te verdienen door mee te werken aan de 

schoonmaak van alle gedeelde ruimtes. 

 

4. Zicht op de ruimte voor verbetering in het beleid van Blijf Groep op het gebied van 

deskundigheidsbevordering en de afspraken over inzet specifieke deskundigheden 

Blijf Groep is een organisatie die opvang en ondersteuning biedt aan gezinnen, vrouwen, die 

genoeg hebben van het geweld in hun leven. De nieuwe start die ze willen maken is een eigen 

keuze, ondersteund door medewerkers van Blijf Groep. Deze zelfbeschikkingsgedachte heeft 

impliciet de vooronderstelling in zich dat iedereen dan ook in staat is dat nieuwe leven vorm te 

geven. De Oranje Huis-methodiek gaat daar ook expliciet van uit. 7 Echter, de realiteit is dat in de 

verscheidenheid aan vaardigheden en achtergronden bij cliënten er mogelijk een grote groep zit 

die dat niet zo maar kan, of misschien wel nooit kan. Dat roept de vraag op of cliënten gebaat zijn 

bij een monodisciplinaire aanpak, of dat meer tijd moet worden ingebouwd om goed in kaart te 

brengen wat en wie er voor nodig is om een cliënt naar zelfstandigheid te begeleiden en dat 

gefaseerd aan te pakken. Het kan goed zijn dat sommige aspecten pas later in het traject naar 

boven komen, dan is het goed om opnieuw te kijken wat er nodig is. Samenwerking met andere 

organisaties die zich op andere gebieden begeven zoals inburgering, verslaving, schulden, gedrag 

of verstandelijke beperking, is daarbij dan van belang. Analoog de aanpak Jeugd en Gezin: een 

vrouw (of gezin), een plan, een regisseur.  

Om dat georganiseerd te krijgen zijn goede afspraken nodig met andere organisaties, die langs 

heel andere kanalen gefinancierd worden of andere gemeenten omvatten. In de afgelopen jaren 

                                                           
6
 Zie http://www.huiselijkgeweld.nl/nieuws; 22-10-2015 Forse afname opvangplaatsen Valkenhorst; 15-10-2015 

Bezuinigingen vrouwenopvang Moviera 
7
 Zie https://www.blijfgroep.nl/kennis-delen/oranje-huis/oranje-huis-aanpak 

http://www.huiselijkgeweld.nl/nieuws
https://www.blijfgroep.nl/kennis-delen/oranje-huis/oranje-huis-aanpak
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is al veel in gang gezet om deze samenwerking tot stand te brengen, echter door de herschikking 

in de financiering bij alle zorg- en ondersteuningsaanbieders is dat op de achtergrond geraakt. 

Om de kwaliteit van de vrouwenopvang in het algemeen in Nederland te verbeteren is op 

verzoek van de Federatie Opvang door het ministerie van VWS subsidie verstrekt voor een 

verbetertraject, het Verbeterplan. Van 2008-2013 is landelijk gewerkt aan de ontwikkeling van 

kwaliteitsnormen, indicatoren en het beter aansluiten van vraag en aanbod zodat passende, 

goede en snelle hulpverlening voor volwassenen en kinderen geboden wordt. Het Verwey-Jonker 

instituut heeft de evaluatie8 gedaan en deze is besproken in de Tweede Kamer in februari 2015.9 

 

Citaat uit de beantwoording van de vragen van het lid Volp (PvdA) aan de staatssecretaris van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 23-9-201510: “Het Verbeterplan Vrouwenopvang dat van 

2008 tot 2014 heeft gelopen, heeft geleid tot het opstellen en het invoeren van methodieken als 

‘Krachtwerk’ voor vrouwen en ‘Veerkracht’ voor kinderen. Er is sector breed een belangrijke 

kwaliteitsslag gemaakt, waarop de vrouwenopvang samen met de Federatie Opvang en de VNG 

verder voortbouwt, onder andere in het door mij gefinancierde ondersteuningsprogramma 

‘Regio-Aanpak Veilig Thuis’. Daarmee verkeert de sector vrouwenopvang in de juiste 

uitgangspositie om te zorgen voor een veilig en rustig leefklimaat en zie ik geen aanleiding tot 

het nemen van aanvullende maatregelen. “ 

 

Bij Blijf Groep is veel aandacht voor kwaliteit. Er zijn handboeken, protocollen, 

standaardformulieren en procedures die in de loop der jaren zijn uitgedacht en doorontwikkeld. 

Er is aandacht voor implementatie, intervisie, casusbesprekingen en coaching van medewerkers. 

Kwalitatief goede ondersteuning bieden is een continu leerproces. De medewerkers zijn ook 

goed bekend met de methodiek en de afspraken. 

De onzekerheid over de financiën wordt opgevangen door een grote flexibele schil (25-30%) in te 

zetten. Daardoor is teamvorming minder goed mogelijk en is borging van de kwaliteit lastiger. Te 

veel wisselingen zijn niet goed voor het team en ook niet voor de cliënten.  

Voor de stem van cliënten is een vertrouwenspersoon, een centrale cliëntenraad, een externe 

klachtenprocedure en worden huiskamergesprekken op de locaties gehouden.  

 

                                                           
8
 Zie het rapport http://www.verwey-jonker.nl/publicaties/2015/resultaten-na-zes-jaar; 

9
 Zie de voortgangsrapportage http://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=319d44e3-1b4f-46a8-

bf24-
603354cd0715&title=(Aanvullende)%20Voortgangsrapportage%20geweld%20in%20afhankelijkheidsrelaties.pd
f 
10

 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/09/23/beantwoording-kamervragen-over-
het-bericht-dat-bewoners-in-blijf-van-mijn-lijfhuizen-tot-prostitutie-worden-aangezet 

http://www.verwey-jonker.nl/publicaties/2015/resultaten-na-zes-jaar
http://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=319d44e3-1b4f-46a8-bf24-603354cd0715&title=(Aanvullende)%20Voortgangsrapportage%20geweld%20in%20afhankelijkheidsrelaties.pdf
http://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=319d44e3-1b4f-46a8-bf24-603354cd0715&title=(Aanvullende)%20Voortgangsrapportage%20geweld%20in%20afhankelijkheidsrelaties.pdf
http://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=319d44e3-1b4f-46a8-bf24-603354cd0715&title=(Aanvullende)%20Voortgangsrapportage%20geweld%20in%20afhankelijkheidsrelaties.pdf
http://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=319d44e3-1b4f-46a8-bf24-603354cd0715&title=(Aanvullende)%20Voortgangsrapportage%20geweld%20in%20afhankelijkheidsrelaties.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/09/23/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-dat-bewoners-in-blijf-van-mijn-lijfhuizen-tot-prostitutie-worden-aangezet
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/09/23/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-dat-bewoners-in-blijf-van-mijn-lijfhuizen-tot-prostitutie-worden-aangezet
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Aanbevelingen: 
1. Pak de draad weer op om te komen tot een integrale aanpak met organisaties die over 

andere deskundigheden beschikken, en werk met hen naar ‘een vrouw – een plan – een 

regisseur’. 

2. Maak afspraken met andere organisaties om onderlinge uitwisseling van kennis te 

organiseren op medewerker niveau. 

3. Maak afspraken met de medewerkers hoe zij kunnen opschalen naar intensievere hulp 

voor een cliënt en betrek hen bij de oplossing.  

4. Maak afspraken met de financiers over afbouwtermijnen in het geval de subsidies 

worden verlaagd zodat meer personeel langjarig verbonden kan blijven aan Blijf Groep 

en de teams voor langere tijd met elkaar kunnen werken.  
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Beschuldigingen in de media 
 

In de media zijn vele beschuldigingen geuit aan het adres van Blijf Groep en de locatie IJmond. In dit 

deel zal ik nog ingaan op die punten die niet in het onderzoeksverslag aan de orde zijn gekomen. 

1. Prostitutie 

2. Geld 

3. Hygiëne, ongedierte en schurft 

4. Toezicht  

 

1. Prostitutie 

 

In de verhalen van de vrouwen komt een gevarieerd beeld naar boven als het over prostitutie 

gaat. De voorbeelden die door bewoners worden gegeven spelen zich hoofzakelijk af in 2014. Het 

is wel helder geworden dat er ’s avonds en ‘s nachts mannen zijn ontvangen op de locatie. 

Daarmee is niet volgens de afspraken gehandeld. Of dat alleen vriendjes of ook klanten waren is 

niet duidelijk geworden. Sommigen bewoners zeggen daar niets van te hebben gemerkt, of 

alleen verhalen te hebben gehoord van anderen. Maar er zijn ook verhalen die dit bevestigen. 

Voor de medebewoners kan het zeer onveilig voelen als er mannen ’s avonds of ‘s nachts 

rondlopen. Met het binnenlaten van vreemden wordt ook de beschutting van de locatie 

verstoord, het adres wordt bekend. 

 

Het is met grote waarschijnlijkheid dat er vanuit de locatie vrouwen zijn geweest die seks met 

mannen hebben gehad voor geld, prostitutie in de formele terminologie. Dat is op zich niet 

verwijtbaar, prostitué is in Nederland een legaal beroep. Het wordt een ander verhaal als er 

sprake is van ronselen of jezelf, je kinderen of anderen in gevaar brengen. Van ronselen op de 

locatie lijkt geen sprake, er zijn wel verhalen dat vrouwen zijn uitgenodigd door andere vrouwen 

om mee ‘uit’ te gaan, maar geen structurele activiteiten. 

Overal in de wereld zijn prostitués, en overal zijn ook hun klanten. De vrijwilligster vertelde van 

een man die vrouwen aansprak bij de voedselbank, en iemand uit de buurt sprak wel eens 

vrouwen aan bij de locatie. Ook deze voorbeelden hebben geen georganiseerd of structureel 

karakter. 

Het is zelfs de vraag of de man bij de voedselbank wist dat het om vrouwen uit de opvang ging, 

iedereen die bij de voedselbank komt heeft geldgebrek. 

 

Vrouwen in de opvang zitten in een kwetsbare positie met soms weinig geld door schulden of als 

de uitkering nog niet is geregeld. Dan lijkt het een simpele oplossing maar het kan leiden tot een 

herhaling van wat de aanleiding was om in de opvang te belanden. Hulpverleners zijn alert op 

signalen die aangeven dat vrouwen zichzelf in een ongewenste situatie met loverboys of pooiers 

begeven en spreken de vrouwen daar ook op aan. Inschakelen van jeugdzorg kan dan ook tot de 

mogelijkheden behoren als de vrouw bijvoorbeeld een vreemde man op haar kamer toelaat waar 

de kinderen ook zijn. De bewoners worde door de medewerker regelmatig op de risico’s van 

prostitutie gewezen. 
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De begeleid wonen locaties in de vrouwenopvang zijn woningen, of in dit geval een 

groepslocatie, waar overdag begeleiding aanwezig is. De vrouwen zijn zelf verantwoordelijk voor 

hun veiligheid en die van hun kinderen en medebewoners. Dat zijn ze straks in hun eigen huis 

ook. De camera’s zijn bedoeld om boze exen buiten de deur te houden, niet om het komen en 

gaan van de bewoners te controleren. Maar als een vrouw onaangekondigd ’s nachts niet in huis 

is gaan de alarmbellen af, is ze veilig? Dan wordt de contactpersoon gebeld, en in het geval er 

een ‘niet pluis’ gevoel ontstaat wordt verdere actie ondernomen. De wereld zou te klein zijn als 

de medewerkers in een dreigende situatie –te- laat zouden reageren.  

 

2. Geld 

 

a) Het loont Blijf Groep om cliënten langer vast te houden 

De subsidies die Blijf Groep ontvangt van de gemeenten zijn voor het overgrote deel gebaseerd 

op het aantal plaatsen en de bezettingsgraad, niet op het aantal cliënten. De druk op de 

beschikbaarheid van plekken in de vrouwenopvang wordt eerder groter dan kleiner door de 

afbouw van beschikbare capaciteit in Nederland. Of een plek in een jaar door een cliënt of door 5 

cliënten wordt gebruikt maakt voor de financiering geen verschil, en het onbenut blijven van een 

beschikbare plek is niet aan de orde. 

Toch komt het voor dat vrouwen langer in de opvang blijven dan noodzakelijk is voor het 

ondersteuningstraject. De uitstroom naar zelfstandige woonruimte is afhankelijk van de 

beschikbaarheid van sociale woningen, de schuldenproblematiek en de verblijfsstatus. 

 

b) Cliënten krijgen zo weinig geld dat ze wel de prostitutie in moeten. 

Cliënten van Blijf Groep zijn in het algemeen afhankelijk van een uitkering. Zodra zij tot de 

opvang zijn toegelaten worden stappen gezet om een uitkering aan te vragen. Dat kost tijd, en 

totdat het is geregeld kan een leefgeld lening worden afgesloten. Afhankelijk van het aantal 

kinderen en hun leeftijd wordt het bedrag aangepast van € 40,- tot maximaal € 60,- euro per 

week. Afhankelijk van de leefstijl van de cliënt is minimaal te weinig of genoeg. Dat is niet anders 

dan voor iedere burger in Nederland die van een uitkering rond moet komen.11 Een cliënt die 

wegens schulden onder bewindvoering staat zal ook als de uitkering wordt ontvangen van 

minimale middelen rond moeten komen. 

 

c) Hoge huur 

Blijf Groep brengt een vastgestelde bijdrage in rekening, geen huur. Deze bijdrage dekt ongeveer 

de helft van de kosten. 12 

 

3. Hygiëne, ongedierte en schurft 

 

a) Algemeen 

De GGD heeft op 1 september 2015 de locatie bezocht en gerapporteerd over de bevindingen op 

het gebied van hygiëne (zie de bijlagen). De schoonmaak werd ontoereikend en onder de norm 

                                                           
11

 Zie voor de normbedragen van de bijstandsuitkering 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wat-is-de-bijstandsnorm 
12

 Zie ook bijlage 6. Informatie voor cliënten over betalingsverplichtingen aan Blijf Groep 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wat-is-de-bijstandsnorm
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voor alle ruimtes in het pand bevonden en er werden aanbevelingen gedaan. De situatie was niet 

zodanig dat er gesproken werd over sluiting van de locatie. De cliënten worden geacht zelf de 

eigen ruimten schoon te houden, aanbevolen wordt dit strakker te organiseren en te 

controleren.  

Naar aanleiding van deze bevindingen zijn door Blijf Groep middels een plan van aanpak de 

adviezen van de GGD overgenomen en voor zover mogelijk binnen 3 weken uitgevoerd. Op 26 

oktober werd een verbeterde situatie aangetroffen, wel zijn er nog aandachtspunten (zie de 

bijlagen). 

 

b) Ongedierte 

Tijdens de eerste inspectie zijn door de GGD in verschillende ruimten muizenkeutels gevonden; 

kakkerlakken en ratten zijn niet aangetroffen. In het washok waren meerdere rioolvliegjes 

aanwezig. Rentokil bezoekt in het kader van ongediertebestrijding gemiddeld acht keer per jaar 

de locatie. In 2015 was dit in maart, juni, juli, september en oktober. Rentokil meldt iedere keer 

sporen van muizen, en sinds dit jaar ook het ontbreken van muizenvallen die eerder zijn 

geplaatst. Inmiddels is de buitenkant behandeld en worden extra voorzieningen overwogen zoals 

het vastzetten van muizenvallen en weringsborstel onder deuren, zodat de muizen minder 

gemakkelijk van de ene ruimte naar de andere kunnen. Door Rentokil zijn geen sporen van ratten 

of ander ongedierte aangetroffen. 

 

c) Schurft 

 

Van www. thuisarts.nl: 

 

Hoe ontstaat schurft?  

De schurftmijt wordt meestal overgedragen via intensief lichamelijk contact met besmette 

personen. Vaak gebeurt dit in bed, waar de mijten langer kunnen leven door de warmte. Heel 

zelden wordt schurft overgedragen via besmet beddengoed en besmette kleding. 

Schurft komt vaker voor bij mensen die zichzelf niet goed verzorgen, maar alle mensen kunnen 

worden besmet. Soms vindt besmetting plaats in een hotel, vooral in het buitenland. 

 

Uit een van de gesprekken kwam naar voren dat medio 2014 een cliënt jeuk kreeg en schurft 

bleek te hebben. Er bestaat een procedure infectiepreventie bij Blijf Groep, deze procedure is 

gevolgd. De GGD is voor advies ingeschakeld, de geïnfecteerde cliënt en haar kinderen kregen 

zalf en er werd intensief gewassen. Daarmee was de schurft snel onder controle.  

Uit de geregistreerde incidenten van de locatie komt naar voren, dat in juni 2015 een cliënt 

meldde dat haar kind schurft had, maar dat de medewerker niet in de gelegenheid werd gesteld 

dit te verifiëren. Daarop is door de medewerker contact opgenomen met de GGD conform de 

geldende procedure infectieziekten van Blijf Groep. Er is een informatiebijeenkomst gehouden 

om alle cliënten te informeren over het voorkomen van (verspreiding van) schurft en het geven 

van wasvoorschriften. 
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4. Toezicht 

 

Toezicht krijgt op vele manieren vorm. Naast de interne instrumenten zoals 

vertrouwenspersonen, klachtenregeling, casusbesprekingen, incidentmeldingen etc. wordt ook 

door de Raad van Toezicht toegezien op de kwaliteit in brede zin van de geleverde 

ondersteuning. 

 

Door externe partijen worden regelmatig audits gehouden in het kader van de risico 

inventarisatie, HKZ en CQ index.  

 

Ook de opdrachtgevers, de gemeenten, hebben een rol in het toezicht. Zij stellen eisen aan de 

geleverde ondersteuning en zien er op toe dat die ook wordt geleverd.  

 

De medewerkers van Blijf Groep zijn niet BIG geregistreerd en hebben dus geen door de 

beroepsgroep georganiseerd toezicht. De inspectie voor de gezondheidszorg is derhalve ook niet 

betrokken.   
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Nawoord 
 

De vraagstelling van dit onderzoek is gericht op wat Blijf Groep kan leren van de gebeurtenissen in 

het besef dat er altijd ruimte is voor verbetering in elke organisatie. De beschuldigingen raken het 

hart van de organisatie, de kwaliteit van de ondersteuning en de bejegening van de cliënten zijn de 

grondvesten waarop het bestaansrecht is gebouwd.  

Het is voor medewerkers van elke organisatie die te maken heeft met vertrouwelijke informatie van 

cliënten lastig om zich publiekelijk te verweren tegen beschuldigingen over de cliëntgerichte 

ondersteuning en bejegening. Elke tegenwerping druist in tegen de vertrouwensregel van de relatie 

medewerker – cliënt. Een regel die in omgekeerde zin niet bestaat. 

Blijf Groep heeft een sluitend systeem van meerdere instrumenten die door cliënten kunnen worden 

gebruikt om hun onvrede kenbaar te maken. Het is dan opmerkelijk te moeten constateren dat door 

de klokkenluiders geen gebruik is gemaakt van alle geëigende kanalen om hun klachten kenbaar te 

maken. Er is rechtstreeks naar media gegaan waarbij de anonimiteit van -oud- bewoners is 

doorbroken door het noemen van namen. Ook zijn maandenlang geluidsopnamen en foto’s gemaakt 

van cliënten en medewerkers zonder dat zij daarvoor toestemming hebben gegeven. 

Het is bijzonder dat externe partijen die weet hebben gehad van de klachten, zoals de journaliste en 

raadsleden, hebben gemeend dat het wel kon wachten totdat het artikel in de Volkskrant was 

gepubliceerd voordat er actie werd genomen. Ratten, intimidatie, aanzetten tot prostitutie, dat zijn 

toch geen kleinigheden die nog wel even door kunnen gaan. Blijf Groep is daardoor pas in een veel 

later stadium in de gelegenheid gesteld passende maatregelen te nemen. 
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Bijlage 1: Onderzoeksopdracht 
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Bijlage 2.A: Verslaglegging van de gevoerde gesprekken 
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Bijlage 2.B: Verslaglegging van de gevoerde gesprekken 
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Bijlage 2.C: Verslaglegging van de gevoerde gesprekken 
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Bijlage 2.D: Verslaglegging van de gevoerde gesprekken 
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Bijlage 2.E: Verslaglegging van de gevoerde gesprekken 
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Bijlage 2.F: Verslaglegging van de gevoerde gesprekken 
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Bijlage 2.G: Verslaglegging van de gevoerde gesprekken 
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Bijlage 2.H: Verslaglegging van de gevoerde gesprekken 
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Bijlage 2.I: Verslaglegging van de gevoerde gesprekken 
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Bijlage 2.J: Verslaglegging van de gevoerde gesprekken 
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Bijlage 2.K: Verslaglegging van de gevoerde gesprekken 
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Bijlage 2.L: Verslaglegging van de gevoerde gesprekken 
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Bijlage 2.M: Verslaglegging van de gevoerde gesprekken 
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Bijlage 2.N: Verslaglegging van de gevoerde gesprekken 
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Bijlage 2.O: Verslaglegging van de gevoerde gesprekken 
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Bijlage 2.P: Verslaglegging van de gevoerde gesprekken 
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Bijlage 3A: Relevante interne verslagen en notities 
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Bijlage 3.B.1: Relevante interne verslagen en notities 
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Bijlage 3.B.2: Relevante interne verslagen en notities 
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Bijlage 3.C: Relevante interne verslagen en notities 
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Bijlage 4: Verweer van Blijf Groep 
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Bijlage 5.A: Rapportages GGD van 1 september en van 26 oktober 2015 
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Bijlage 5.B: Rapportages GGD van 1 september en van 26 oktober 2015 
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Bijlage 6: Informatie voor cliënten over betalingsverplichtingen aan Blijf Groep 
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Bijlage 7: Subsidiebeschikking 2015 gemeente Haarlem 
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