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1. Waarom een Overweeghuis?
Al langere tijd zijn er signalen vanuit vrouwen die werk(t)en op de tippelzone dat er naast de
huidige huiskamer behoefte is aan een 24 uurs (crisis)opvang waar ze op adem kunnen
komen, waar het veilig is en ze zich desgewenst op hun toekomst kunnen bezinnen.
Vrouwen die in de prostitutie werken hebben ook hun dromen en ambities. Deze vrouwen
geven zelf aan dat zij een veilige en rustige plek nodig hebben waar een luisterend oor is en
motiverende gesprekken zijn gericht op herstel. Als ze in rustiger vaarwater komen, kunnen
ze beter beslissen over hun toekomst en onderzoeken wat er voor nodig is om dat te bereiken.
Uit de gesprekken komt naar voren dat er twee voorzieningen nodig zijn: een huiskamer dicht
bij de plek waar vrouwen werken en een kortdurende opvang met slaapplekken gericht op
herstel.
Er zijn veel organisaties die op een professionele en betrokken manier vrouwen uit de
(gedwongen) prostitutie helpen, maar er ontbreekt in de keten een drempelloze, kleinschalige
en kortdurende opvang waar vrouwen zonder voorwaarden kunnen verblijven. Hun eigen
vraag zou daarbij centraal moeten staan.
Ervaringsdeskundige: “Toen ik uit de prostitutie wilde stappen had ik geen huis, inkomen,
dagbesteding en geen netwerk behalve de collega’s in de prostitutie. Als er toen een opvang
was geweest waar ik terecht kon, was ik al jaren eerder op het punt gekomen waar ik nu ben.
Zonder opvang is een terugval eigenlijk onvermijdelijk. Hulp had ik niet en dus was er maar
één weg: terug naar de prostitutie. Ik had hulp nodig bij een plek om te slapen, het vinden van
een nieuw netwerk en een invulling van mijn dag.”
Visie
Een verlichte stad is een stad die vrouwen die zijn vastgelopen in de prostitutie niet wegstopt,
maar zichtbaar maakt dat zij recht hebben op een fatsoenlijke behandeling en een perspectief
op een goed leven, zoals iedere burger zich zou wensen. Een actieve stad ondersteunt hen
daarbij.
Missie
Wij – een burgerinitiatief groep – zijn mensen die vanuit betrokkenheid met de doelgroep,
vanuit (vroegere) werkervaring in de vrouwenopvang en vanuit werkervaring met vrouwen
die in de prostitutie vastlopen al langere tijd vinden dat deze zeer kwetsbare groep geholpen
zou zijn met een veilige, laagdrempelige en kortdurende opvang.
Een opvang waar vooral vrijwilligers werken die zich minder hoeven te houden aan allerlei
eisen en protocollen en zich ook kunnen richten op het vormen van langdurige netwerk voor
deze vrouwen.
Doelstelling
Het Overweeghuis heeft tot doel het tijdelijk opvangen van vrouwen die in de prostitutie
vastlopen, het bieden van rust, veiligheid en ondersteuning bij het vinden van (nieuw)
toekomstperspectief door onder andere een netwerk van vrijwilligers.
Het Overweeghuis is een voorziening die nu ontbreekt. De toekomst moet uitwijzen of de
huidige opzet van het Overweeghuis de gewenste ontbrekende schakel is. Tussentijdse
evaluatie vindt minimaal eens per jaar plaats. Na maximaal 3 jaar wordt de pilotfase
afgesloten en moet worden besloten of over wordt gegaan tot een continue voorziening. Alle
subsidienten ontvangen de jaarlijkse evaluatie en de eindevaluatie.
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2. Hoe ziet het Overweeghuis eruit?
Het Overweeghuis is een klein opvanghuis voor 6-7 vrouwen die vastlopen in de prostitutie.
Het Overweeghuis heeft bestaansrecht omdat er voor deze vrouwen geen opvang is als ze nog
niet besloten hebben om uit de prostitutie te stappen en/of om af te kicken van een
(drugs)verslaving. Daardoor hebben ze weinig kans om in een rustige liefdevolle omgeving af
te wegen hoe ze hun leven verder vorm willen geven en wat hun mogelijkheden zijn om dat
ook te bereiken.
Het Overweeghuis is een opvanghuis met zo weinig mogelijk regels. Dit om de
laagdrempeligheid te waarborgen, en vandaaruit een aanvulling te zijn in de huidige keten.
Er zijn een paar basisregels/afspraken die strak bewaakt zullen worden en daarmee bijdragen
aan de veiligheid in en in de (nabije) omgeving van het huis. Deze zijn:
• tijdens het verblijf stopt de vrouw met haar werk in de prostitutie
• gecontroleerd drugsgebruik op een veilige plek in huis
• overlast veroorzaken voor de buurt en/of medebewoners mag niet
Het Overweeghuis is een burgerinitiatief, en dus wordt het werk gedaan door gemotiveerde
vrijwilligers, waaronder ervaringsdeskundigen. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse
begeleiding van de opgenomen vrouwen, en zijn nauw betrokken bij de verdere ontwikkeling
van het project.
We realiseren ons heel goed dat het opzetten van een dergelijke opvang geen simpele opgave
is en dat we naast betrokken vrijwilligers de steun van professionele instellingen nodig
hebben. Daarom hebben we contact gezocht met een aantal instellingen, o.a het Leger des
Heils en Terwille, die veel ervaring hebben in het werken met deze doelgroep en ons
burgerinitiatief steunen. Veilige huisvesting, met zo weinig mogelijk overlast voor de
omgeving, is cruciaal voor een dergelijke voorziening. Een schil van professionals die de
vraag kunnen ondersteunen (bijv. verslavingszorg) en mee voor een veilige omgeving kunnen
zorgen (bijv. politie) is daarom essentieel.
Globale beschrijving opvanghuis
We hebben per 1 februari de beschikking over een groot woonhuis in de stad Groningen in
de relatieve nabijheid van algemene voorzieningen (politie, huisartsen). Er is plek voor 6-7
vrouwen en genoeg gemeenschappelijke ruimte en ook een ruimte voor een (vrijwillige)
slaapwacht.
Gezien de doelgroep is het bieden van veiligheid een eerste vereiste. Het pand moet dus
aangepast worden door het aanbrengen van elektronische deurbeveiliging/ontsluiting en
cameratoezicht. Daarnaast is een alarmsysteem wenselijk.
De bewoonsters krijgen de eerste week het verblijf vergoed vanuit het budget van het
opvanghuis. Nog onderzocht wordt of zij daarna ze een beroep kunnen doen op een (beperkte)
uitkering van de gemeentelijke dienst Sociale Zaken en Werk.
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3. Wie werken er?
Vanwege de complexe doelgroep en de complexe problematiek waar zij mee te stellen hebben
is het belangrijk dat de ondersteuning tijdens de opvang berekend is voor deze taak. Het
Overweeghuis zorgt voor 24-uurs aanwezigheid van getrainde vrijwilligers (waaronder
ervaringsdeskundigen) en 32-36 uur per week professionele projectondersteuning. Hun taak is
als volgt:
Vrijwilligers
a. Dagelijks en in de avonduren is een gastvrouw aanwezig.
Haar taak is vooral ervoor te zorgen dat de sfeer in huis goed is en dat het huishouden
geregeld wordt.
b. Contactpersoon (buddy). Elke bewoonster heeft een vrijwilliger (niet zijnde de gastvrouw
of slaapwacht) als contactpersoon, die haar begeleidt bij bepaalde zaken. Bijvoorbeeld:
contacten sociale dienst, begeleiding naar hulpverlening, dagbesteding. Daarnaast introduceert
hij/zij de bewoonsters in (delen van) haar netwerk.
c. Slaapwacht. Deze persoon is ’s nachts aanwezig. Bij calamiteiten kan zij direct een beroep
doen op politie en/of hulpverlening.
d. Administrateur
Verantwoordelijk voor de dagelijkse financiën en voor de inroostering van vrijwilligers en het
betalen van onkostenvergoeding (vnl. reiskosten) aan vrijwilligers.
Dit kan een vrijwilliger zijn, maar ook iemand op een participatiebaan en/of werkloosheidsof bijstandsuitkering.
Projectondersteuning
Betaalde projectondersteuners voor 32 uur, gedetacheerd vanuit een bestaande instelling
(Leger des Heils) waarbij de volgende taken behoren: Coördinatie/ondersteuning van
vrijwilligers. Samen met de betrokken vrijwilligers zorgdragen voor contacten met
organisaties als samenwerkende organisaties hulpverlening en politie. Achterwacht bij
calamiteiten. Contacten met de omgeving (buurt) i.s.m. de gastvrouwen.
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4. Bestuur en samenwerkingspartners
Bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het totale project. Een aantal taken delegeert het bestuur
aan de projectondersteuners. Het bestuur bestaat uit:
• Voorzitter: Riekje Kok (voormalig directeur-bestuurder vrouwenopvang)
• Secretaris: Evert Sulman (kwartiermaker verbonden aan diverse sociaalmaatschappelijke projecten in Groningen)
• Penningmeester: Richard Ajani (financieel adviseur van de Gemeente Groningen)
• Algemeen bestuurslid: Jeanet Grimmius (voormalig manager vrouwenopvang,
verbonden aan diverse sociaal-maatschappelijke projecten in Groningen)
• Algemeen bestuurslid: Wim Keizer (oud mensenhandel-rechercheur)
Taken
• Contacten met gemeente (samen met projectondersteuner) en overige partijen (i.s.m.
projectondersteuner)
• Organiseer de opvang zodanig dat de vrouwen zich thuis voelen om tot rust te
komen zodat zij een besluit kunnen nemen over hun toekomst
• Financiën: fondsenwerving, begroting en jaarlijkse verantwoording aan subsidiegevers
en fondsen
• Ondersteuning projectondersteuner
Het nemen van besluit
• Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid
zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
• Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen
op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering
voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als
gevolmachtigde optreden.
• Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
• Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle
bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke
stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt.
• Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
Het beloningsbeleid van het bestuur
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Samenwerkingspartners
Onderstaande organisaties onderkennen de urgentie en de behoefte. Zij zetten zich op de
volgende wijze in voor het Overweeghuis:
Het Leger des Heils
De welzijnsinstelling Leger des Heils Noord-Nederland (LdH) vormt de ondersteunende
organisatie voor dit burgerinitiatief. Doordat de projectondersteuning gedetacheerd is vanuit
het Leger des Heils is er voor stichting Het Overweeghuis geen directe verantwoordelijkheid
voor het personeel. Ook op andere manieren worden we ondersteund, bijvoorbeeld met
expertise, inzet en netwerk.
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Gemeente Groningen
De gemeente Groningen ondersteunt dit burgerinitiatief van harte. Om die reden stelt de
gemeente middelen beschikbaar om dit project te financieren.
Stichting Terwille
Deze instelling is penvoerder van de RUPS-gelden. Vanuit dit kader hebben we
kennisgemaakt en hebben we gezamenlijk geconcludeerd dat ons burgerinitiatief een
ontbrekende schakel is in de keten waar Terwille een belangrijke rol speelt als het gaat om het
uitstapprogramma van vrouwen die in de prostitutie werken.
Verslavingszorg Noord-Nederland
In het Overweeghuis komen vrouwen die over het algemeen drugs gebruiken. VNN is een
partner als het gaat om het gecontroleerd toestaan van drugs.
Stichting Quartermasters
Deze lokale stichting ondersteunt bij het in contact komen met het netwerk van kerken,
financierende instellingen, (tijd)donerende vrijwilligers en het politieke netwerk, het opzetten
van de stichting en het verder vormgeven aan het burgerinitiatief.
Evaluatie
Jaarlijks vindt een evaluatie plaats van dit project. De volgende zaken worden daarbij
betrokken:
• Aantal vrouwen dat gebruik maakt van het Overweeghuis
• Stappen die vrouwen zetten na het Overweeghuis (uitstappen, middelen gebruik,
opnieuw werkzaam in prostitutie, al dan niet onder betere condities)
• Verbetering van gezondheid en welzijn van vrouwen (eigen mening en mening van
vrijwilligers/hulpverleners),
• Opgebouwd netwerk buiten de prostitutie van de vrouwen
• Tevredenheid van vrouwen over de hulp van het Overweeghuis
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5. Financiën: fondswerving, begroting en dekkingsplan
De stichting Overweeghuis is een nieuwe organisatie die geen financiële geschiedenis kent. Dat
betekent dat er geen balans en resultaatrekening zijn over het afgelopen jaar. De activiteiten zijn in
2019 gestart en de financiële gegevens behorende bij de activiteiten worden hieronder
weergegeven.
Fondswerving en besteding
De stichting is afhankelijk van subsidies, donaties en giften voor de financiering van de kosten die
zijn gebonden aan haar activiteiten. Daarbij spelen de samenwerkingspartners een grote rol.
Daarnaast zijn de bijdragen van kerken, ondernemers en particuliers van immens belang.
De ontvangen middelen besteden wij volledig de activiteiten gebonden aan dit project. De
kostendragers van onze activiteiten zijn huisvesting, opvang, coördinatie en overige
organisatiekosten. Alle betalingen en ontvangsten gaan via onze bankrekening.
Alle te betalen facturen en declaraties moeten door de projectondersteuner/coördinator en de
voorzitter goedgekeurd worden voordat de penningmeester de betalingsopdracht doet aan de bank.
Wanneer de bestuursleden zelf een declaratie indienen voor de gemaakte kosten, dienen overige
bestuursleden akkoord te gaan met de declaratie voordat de betaling wordt gedaan.
Begroting
In de tabel op de volgende pagina hebben wij de begroting van het eerste jaar weergegeven. Wij
hebben onderscheid gemaakt tussen de opstartkosten die incidenteel karakter hebben en de
structurele kosten.
Wij verwachten de structurele kosten te kunnen dekken maar het incidenteel deel vertoont (nu nog)
een tekort. Dit tekort willen wij reduceren door de geraamde kosten omlaag te brengen. Dit gaan wij
bereiken met zoveel mogelijk laag in te kopen met behulp van onze ketenpartners.
Wanneer wij (ergens in mei/juni beoordelen) niet in staat zijn het tekort geheel te realiseren, zetten
wij ons in om meer fondsen te gaan werven.
In de tweede helft van dit jaar gaan wij de begroting actualiseren. Dat kan leiden tot het bijstellen
van de begroting op een aantal posten. Hieronder volgt een nadere, korte toelichting op belangrijke
posten van de begroting.
Uitgaven
De huurkosten is gebaseerd op de huurovereenkomst die is aangegaan. De kosten worden niet
verhoogd gedurende de periode dat de huur is overeengekomen.
De begrote energiekosten is tot stand gekomen door de berekening van de energieleverancier op
basis van het verbruik van afgelopen jaren door dezelfde doelgroep.
De kosten van projectondersteuning en projectvoorbereiding zijn geraamd voor het personeel die de
taken gaan uitvoeren. De overige kosten zijn geraamd op basis van inschatting.
Inkomsten
De gemeente Groningen heeft een subsidie beschikbaar gesteld. Daarnaast is er door ketenpartners
1 fte beschikbaar gesteld.
Wij hebben verschillende donaties/fondsen aangevraagd bij organisaties en kerken. Met zekerheid
grenzend toon kunnen wij zeggen dat die ontvangen zullen worden. Een deel van de fondsen is
reeds toegezegd. Wij zetten de actie voort met werven van meer fondsen.
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Begroting structurele en incidentele kosten eerste pilotjaar

(uitgaven)

Gebouw gebonden
Huur

Structureel
42.000

Energie

9.400

9.400

Belastingen

1.200

1.200

Verzekeringen

1.200

1.200

Telefoon/tv/internet

1.200

1.200

Achterwacht alarm

3.239

3.239

Onderhoud en reparaties

2.100

2.100

Water

600

600

Verbouw

Incidenteel

Totaal
42.000

5.000

5.000

Aanschaf apparatuur

-

7.500

7.500

Alarminstallatie/camera

-

4.000

4.000

Inrichtingskosten

-

14.000

14.000

Fietsen

-

1.000

1.000

Schilderen

-

2.500

2.500

Subtotaal Gebouw

60.939

34.000

94.939

Projectondersteuning

75.000

-

75.000

Projectvoorbereiding

-

10.000

10.000

Nachtwerker

20.000

-

20.000

Detacheringskosten

15.000

-

15.000

Coordinatie en opvang

Wervingskosten vrijwilligers
Kosten vrijwilligers

1.000
10.000

-

10.000

Participatiebanen

-

Levensmiddelen

6.000

-

6.000

Schoonmaak

2.000

-

2.000

Recreatie/activiteiten

5.000

-

5.000

Subtotaal coordinatie en opvang

133.000

11.000

143.000

Overige kosten
Promotie

900

900

Oprichtingskosten

550

550

Bestuurskosten

250

-

250

Bestuursaansprakelijkheid

1.000

-

1.000

Adviesgroep ervaringsdeskundigen

1.000

-

1.000

Onvoorzien

5.000

-

5.000

Subtotaal overige

8.150

550

8.700

Totaal kosten eerste pilotjaar

202.089

45.550

246.639

Dekkingsplan begrote kosten eerste pilotjaar

(inkomsten)

Relaties

Structureel

Gemeente Groningen

97.089

97.089

Overheden + samenwerkingspartners

75.000

75.000

Fondsen aangevraagd

30.000

Kerken toegekend
Totaal
Tekort/Overschot
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202.089
-

Incidenteel

Totaal

21.000

51.000

8.000

8.000

29.000

231.089

-16.550

-15.550
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