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Het jaar 2022 stond voor ons in het teken van stevige opbouw na de jaren 2020 en 2021
waarin wij zware effecten hebben gemerkt van de coronapandemie. Het jaar begon door alle
maatregelen rond corona rustig. Toen in maart veel van deze maatregelen stop werden
gezet begonnen de aanvragen voor tijdelijk onderdak snel weer toe te nemen. Aan het begin
van 2022 stelden we ons als doel om weer op het oude niveau van 2019 te kunnen
functioneren. We zijn heel blij om te melden dat ons dat gelukt is!

Het aantal aanvragen lag in 2022 niet eens veel hoger dan een jaar eerder: 85 tegenover
79. We hebben vanuit het totale aantal aanvragen echter wel meer intakegesprekken
kunnen voeren: 35, ongeveer het dubbele van 2021 en zelfs nog iets hoger dan ons oude
niveau in 2019. Deze intakes leidden tot 21 kennismakingsgesprekken bij een gastgezin
thuis en ook tot 21 trajecten. Hiermee hebben we het dubbele aantal trajecten van 2020 en
2021 behaald en hetzelfde aantal trajecten als in 2019. Gemiddeld zijn de trajecten nu zelf
iets langer geworden, gemiddeld 13 weken (in 2019 lag het gemiddelde op 11 weken).

Van alle aanvragen voor een plek in een gastgezin was 60% voor een vrouw en 40% voor
een man. Een aantal van onze gastgezin staat alleen open voor vrouwelijke gasten, dus dit
beeld past goed bij ons aanbod. In voorgaande jaren is het verschil zelfs nog iets groter
geweest. De wegen via welke de aanvragers ons weten te vinden, zijn vergelijkbaar met
vorige jaren. Ongeveer de helft van de potentiële gasten benaderd ons zelf of via een
familielid of andere betrokkene uit hun eigen netwerk.



Net als vorige jaren is huisvesting de voornaamste reden van de potentiële gasten om zich
bij de Rustplek te melden. Hieronder vallen bijvoorbeeld het moeten verlaten van de woning
om financiële redenen, en het niet op tijd kunnen vinden van nieuwe woonruimte als de
huurperiode verlopen is. Minder mensen dan voorheen geven geestelijke problemen aan als
reden. Vooral tijdens en direct na de lockdowns in 2020 en 2021 merkten we een flinke
toename in aanvragen waarbij eenzaamheid en (beginnende) geestelijke problematiek een
reden speelden. Wel lijken er nu meer spanningen in gezinnen te zijn: dit jaar heeft 30% van
de aanvragers - in plaats van 20% in 2021 - dusdanige problemen met ouders, inwonende
kinderen of andere leden uit het huishouden, dat een (tijdelijke) andere plek de beste
oplossing bleek. Hierin zijn scheidingen of tijdelijke onderbrekingen in een relatie niet
meegenomen: die vormen een aparte categorie en zijn ten opzichte van vorig jaar licht
gestegen naar 24%.

Naast deze reguliere Rustplek-trajecten, hebben we in 2022 het project ‘Samen Thuis’
(werktitel ‘Share B&B’) gelanceerd. Dit project is opgezet samen met de gemeente
Amersfoort, Kwintes en woningcorporatie De Alliantie, met als doel om leegstaande kamers
in huurwoningen te gebruiken voor het voorkomen van dakloosheid. De doelgroep bij dit
project zijn “economische daklozen”, oftewel Amersfoorters met een vaste baan die in de
daklozenopvang zitten of dreigen te belanden.

Een ingrijpende gebeurtenis begin 2022 was het begin van de oorlog in de Oekraïne. We
werden geconfronteerd met ineens een vloedgolf aan vluchtelingen en de vraag of de
Rustplek hier ook een rol bij het vinden van huisvesting kon spelen. We kwamen tot de
conclusie dat we als organisatie deze vraag met ons netwerk en onze gedegen werkwijze
niet aan kunnen. Tevens waren er nog steeds veel Amersfoorters die in de problemen zaten
en dringende behoefte aan tijdelijk huisvesting hadden. We hebben onze expertise via
fysieke en online informatieavonden beschikbaar gesteld om mensen die vluchtelingen op
wilden vangen, te informeren.



Ook was het in 2022 weer mogelijk om fysieke bijeenkomsten voor kennismaking te
organiseren. Voor een goede kennismaking met een potentiële gast zijn fysieke
bijeenkomsten erg belangrijk. Op deze manier kunnen wij en onze gastgezinnen beter
inschatten of een gast bij hun past. We zien echter dat ook in ons werk corona haar sporen
achter heeft gelaten. De professionele hulpverlening is minder flexibel in het maken van
afspraken en door veel personele wisseling niet altijd bekend met de werkwijze van een
vrijwilligersorganisatie zoals De Rustplek. Ook zijn onze potentiële gasten ondanks hun
precaire situatie huiverig om bij vreemde mensen in huis te wonen.

In het jaar 2022 hebben zich geen nieuwe gastgezinnen bij ons netwerk aangesloten. Hier is
wel dringend behoefte aan, want we zaten een aantal keren eind van het jaar “vol”. Het ging
elke keer net goed en we hoefden geen “nee” te verkopen aan een geschikte nieuwe gast.
Ons kernteam bestaat nog steeds uit slechts 3 personen, dit is een punt van aandacht om
enthousiaste kandidaten aan ons team toe te kunnen voegen. Wij zijn dus op zoek naar
nieuwe enthousiaste vrijwilligers die bereid zijn in rol in ons team in te vullen. Tevens heeft
ook een bestuurslid aangegeven te willen stoppen. Ook hier is dringend vervanging
noodzakelijk.

Doelen 2023

1. Ophogen aantal plaatsingen en doorgroeien naar structureel meer dan 20 plaatsingen per
jaar in Amersfoort.

2. Succesvol meewerken aan het samenwerkingsproject “Samen Thuis” in samenwerking
met de Gemeente Amersfoort, de Alliantie en Kwintes, om zo het werk van De Rustplek voor
een breder publiek toegankelijk te maken.

3. Verbeteren naamsbekendheid van De Rustplek in Amersfoort bij de kerken in Amersfoort,
de wijkteams en de hulpverlenende instanties in Amersfoort. Als De Rustplek in Amersfoort
breder bekend is verwachten wij:

a. Nieuwe leden voor ons kernteam: als meer mensen ons kennen is het makkelijker
enthousiaste mensen te vinden die bereidt zijn in het Rustplek team in de trajecten
of het kernteam mee te werken.

b. Nieuwe gastgezinnen: voor christenen in Amersfoort die gastvrij willen zijn door
mensen tijdelijk onderdak te geven, biedt De Rustplek een veilige omgeving om hun
passie vorm te geven.

c. Meer gasten: tijdens corona was het contact met de wijkteams minder intensief
dan in de jaren hiervoor. Als we het contact weer aanhalen verwachten we meer
aanvragen dan de twee coronajaren.

d. Bredere financiële basis: we hopen meer kerken bereid te vinden collectes voor
De Rustplek te houden of andere financiële toezeggingen te doen.


