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In 2020 hebben wij grote effecten van de corona-pandemie gemerkt. Vanaf maart hebben 
wij slechts 50% van de verwachte aantallen aanvragen en intakes behaald. Dit kwam 
doordat de aanvragende instanties waar wij veel mee samenwerken zelf aanzienlijk minder 
hulpaanvragen binnen kregen. Behalve tijdens de ´lockdowns´ in maart/april en december 
zijn wij wel open geweest voor aanvragen. Veel van onze gastgezinnen bleken dit jaar 
namelijk wel open te staan om, met inachtneming van de geldende maatregelen, een gast in 
huis op te vangen. 

We ontvingen dit jaar 75 aanvragen voor een rustplek, welke tot 19 intakes hebben 
geleid. Hiermee hebben wij 6 nieuwe trajecten op kunnen starten - naast de 6 trajecten die 
in 2019 al gestart waren en in 2020 voortgezet werden. Een traject duurde dit jaar gemiddeld 
19,6 weken, wat iets korter is dan in 2019. Dit kwam voornamelijk omdat een aantal gasten 
sneller dan verwacht een nieuwe woonplek vonden - hetgeen extra bijzonder is vanwege de 
enorme krapte op de Amersfoortse woningmarkt. Bij 16 van de aanvragen betrof het een 
ouder met kind(eren) maar deze hebben niet tot plaatsingen geleid. 

 
Nog steeds kwam bijna de 

helft van de aanvragen binnen via 
de gast zelf. We merkten afgelopen 
jaren dat onze bereikbaarheid 
steeds groter werd en hebben dit 
jaar daarom ook veel tijd 
geïnvesteerd in een nieuwe 
website, die inmiddels online is. 
Niet alleen heeft dit een positief 
effect op onze vindbaarheid en 
uitstraling, ook werken we nu met 
een online aanmeldformulier en een 
donatiemodule.  



Hoewel de krapte op de 
huizenmarkt er nog steeds voor 
zorgt dat de meeste van onze 
gasten een 
huisvestingsprobleem als reden 
voor hun aanvraag opgeven, 
zien we ook een flinke toename 
in het aantal relatieproblemen 
die ervoor zorgen dat (een van) 
de partners een rustplek 
zoeken. Deze groep aanvragers 
valt voornamelijk in de 

leeftrijdscategorie 31-45 en dat 
is ook terug te zien in onze 
statistieken. Jongvolwassenen 
maken ook een groot deel uit 
van de aanvragen. Deze gasten 
zijn voornamelijk studenten die 
(nog) niet zelfstandig op een 
studentenkamer (kunnen) 
wonen. Zolang zij zich binnen 
gezinsverband zelf kunnen 
redden, zijn zij prima geschikt 
om een tijdje bij een van onze 
gastgezinnen te wonen. 
 Naast al deze aanvragen zijn leden van ons kernteam dit jaar druk bezig geweest om 
samen met de Gemeente Amersfoort, Kwintes en woningcorporatie De Alliantie een project 
op te zetten onder de titel “Share B&B”. Kwetsbare Amersfoorters uit bijvoorbeeld de 
maatschappelijke opvang of jongeren die dakloos dreigen te worden, worden in dit project 
gekoppeld aan huurders van De Alliantie die een kamer in hun woning willen verhuren. De 
Gemeente heeft ons als adviseur voor dit project ingeschakeld nadat bij hen de wens 
ontstond om een deel van het woningtekort in Amersfoort op te lossen door nieuwe 
woonconcepten en  laagdrempelige vormen van onderverhuur. De voorbereidingen van het 
project zijn al vergevorderd en we hopen van start te kunnen met de pilot in het eerste 
kwartaal van 2021. 


