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Voor u ligt het jaarverslag van 2019 van Stichting De Rustplek Amersfoort. Met trots kijken wij 
terug op het afgelopen jaar, waarin onze stichting verder gegroeid en geprofessionali- seerd 
is.  

Per februari 2019 heeft De Rustplek zich officieel gevestigd in twee stichtingen: 
Stichting De Rustplek Amersfoort, waarover u in dit verslag leest, en Stichting De Rustplek 
Nederland, voor het uitbreiden van ons werk naar andere steden in het land. Met het 
verwerven van de status als stichting, konden wij de taak oppakken om fondsen aan te 
schrijven en subsidies te werven. Zeer dankbaar zijn wij de gemeente Amersfoort, 
Indebuurt033, Baptistengemeente Amersfoort en Protestantse gemeente De Hoeksteen voor 
hun steun aan ons. Voor De Rustplek Amersfoort betekende dit, dat wij in augustus iemand 
aan konden nemen om voor 16 uur per week in de functie van “opbouwwerker” bij ons 
werkzaam te zijn. Doordat hierdoor vele uren werk van de overige, vrijwillige, kernteamleden 
werd overgenomen, kon onze werkwijze gestroomlijnd worden en was er ruimte om nieuwe 
projecten op te pakken en plannen uit te werken. Veel aandacht ging naar Stichting De 
Rustplek Nederland, we verwijzen daarom graag naar het desbetreffende. De hieronder 
volgende cijfers hebben betrekking op het werk in Amersfoort. 
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Stijgend aantal aanvragen zet gestaag door, 
verdubbeling aantal weken geboden onderdak 
In 2019 kregen wij 130 informatieaanvragen, een toename van maar liefst 70% ten opzichte 
van 2018. Van 2017 naar 2018 steeg het aantal aanvragen ook 70% en deze grote stijgende 
lijn zet dus gestaag door. Dit is ook te zien in het aantal weken onderdak dat wij in totaal aan 
onze gasten hebben kunnen bieden: in 2018 nog 133 weken verdeeld over 19 gasten, in 2019 
maar liefst 242 weken onderdak aan 21 gasten van De Rustplek. Opvallend is dus dat hoewel 
het aantal plaatsingen maar licht gestegen is, het aantal weken onderdak bijna verdubbeld is. 
Dit is te verklaren door toenemende flexibiliteit van onze gastgezinnen: was de gemiddelde 
duur van een traject in 2018 nog 7 weken, in 2019 was dit bijna 12 weken. 
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Screeningsproces is efficiënter geworden 
Zowel in 2018 als in 2019 volgt uit 40% van de aanvragen een daadwerkelijke inschrijving: 
het invullen van ons inschrijfformulier om het traject in gang te zetten. Vanuit 47 
inschrijfformulieren volgden er in 2019 31 intakegesprekken, waarbij vrijwilligers van De 
Rustplek in tweetallen kennismaken met de potentiële gast en zijn of haar begeleider. Dat 
betekent dat in 2019 65% van de inschrijvingen door ons geschikt werd bevonden om een 
intakegesprek te voeren, terwijl dit in 2018 nog 85% was. Doel van het intakegesprek is in te 
kunnen schatten of deze gast op zijn/haar plek zou zijn binnen een gastgezin van De Rustplek, 
zodat we een kennismakingsgesprek bij het gezin thuis kunnen gaan voeren. In 2019 zien we 
een stijging van het aantal kennismakingsgesprekken dat volgt na de intakes: 90% ten 
opzichte van 70% in 2018. Hoewel we dus minder inschrijvingen later doorstromen naar de 
intakes, blijken meer gasten bij de intake geschikt voor een kennismaking: ons proces van 
screening is efficiënter geworden. Daarbij komt nog dat we, sinds de aanstelling van onze 
opbouwwerker in augustus, niet meer tweewekelijks maar wekelijks een vast moment voor de 
intakegesprekken kunnen inplannen en vrijhouden. Hiermee wordt de doorlooptijd van 
aanvraag naar eventuele plaatsing ook efficiënter. 
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Minder aanvragen voor gezinnen en kinderen 
Van alle aanvragen betrof, net als vorige jaren, ruim de helft een vrouwelijke gast, mannen 
zijn dus iets in de minderheid. Wij hebben nog steeds méér gastgezinnen die open staan voor 
vrouwelijke gasten, dan gastgezinnen die open staan voor mannelijke gasten of gasten van 
beide geslachten. Vrouwen zijn dus over het algemeen makkelijker te plaatsen binnen De 
Rustplek Amersfoort. Een kleine 20% van de aanvragen betrof een ouder of gezin met één of 
meerdere kinderen. Dit aantal ligt lager dan de 30% van de aanvragen uit 2018 waarbij 
kinderen betrokken waren. Mogelijk is dit te verklaren doordat de instanties waarmee wij 
samenwerken, er beter van op de hoogte zijn dat ouders met kinderen heel lastig te plaatsen 
zijn voor ons. Nagenoeg al onze gastgezinnen bieden slechts plaats aan één gast tegelijk. 
 

Meer plekken nodig voor jongvolwassenen 
in 2019 hebben wij een sterke toename gezien van het aantal aanvragen in de 
leeftijdscategorie 15-23 jaar. Maar liefst een kwart van de aanvragen betrof een 
jongvolwassene, terwijl wij niet veel gastgezinnen hebben die een plek bieden voor iemand 
onder de 21 of 18 jaar. Van de 33 aanvragen hebben wij slechts 4 jongvolwassenen kunnen 
plaatsen. We hebben ons dan ook ten doel gesteld om in 2020 meer plekken voor 
jongvolwassenen te realiseren, en hopen in elk geval drie nieuwe gastgezinnen te werven die 
plaats kunnen bieden aan een gast in deze leeftijdscategorie. 
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Meer aanvragen door potentiële gast zelf 
In 2019 werd de helft van alle aanvragen door de potentiële gast zelf gedaan. Als individu 
weet men ons dus steeds beter te vinden, deels door de aandacht die wij besteden aan onze 
website, en deels door “mond-tot-mond-reclame” van personen die eerder te gast zijn geweest 
bij De Rustplek, of die een van onze gastgezinnen in hun eigen netwerk kennen. We zien ook 
een verdubbeling van het aantal aanvragen via instanties buiten Amersfoort. Dat er binnen 
deze instanties steeds meer wordt verteld over, en gebruik wordt gemaakt van, De Rustplek, 
geeft aan dat de noden waaraan onze gastgezinnen tegemoet komen, ook buiten Amersfoort 
heel hoog zijn. Met het werk van De Rustplek Nederland komen wij hieraan tegemoet. 

De reden die men opgeeft voor het aanvragen van een plek bij onze gastgezinnen, is 
voor het grootste deel van de aanvragers het (vaak acute) gebrek aan huisvesting.  
 

 
 

Plannen voor 2020 
Een van de plannen voor 2020 is, zoals eerder aangehaald, het vinden van meer plekken voor 
jongeren en jongvolwassenen. Het doel wat wij gesteld hebben, is in elk geval drie 
gastgezinnen te vinden die een plaats willen bieden aan een jongere (ongeveer 16-18 jaar), 
en in het hele jaar vier trajecten voor een jongere te begeleiden. 

Hiermee samenhangend gaan wij vanaf 2020 werken met een VOG voor al onze 
gastgezinnen. Het proces van aanvragen is reeds gestart. Tot nu toe werkten wij met 
referenties, maar nu wij meer met jongeren willen gaan werken is dit in onze ogen een 
noodzakelijke en belangrijke volgende stap. 

Als derde willen wij onze contacten binnen de gemeente Amersfoort uitbreiden en 
verstevigen. Wij zijn begonnen om diverse kerken, verenigingen en clubs te benaderen om te 
zien waar er grond is voor een samenwerking of uitwisseling van ideeën en ervaringen. 


