
OpAdem
Voor jongvolwassen vrouwen  
die even lucht nodig hebben

Begeleid jij jongvolwassen vrouwen die in de knel zitten? 
Maak dan gebruik van het aanbod van OpAdem. 

Onderzoekspilot OpAdem biedt tijdelijke opvang en begeleiding aan jong
volwassen vrouwen met problematiek rondom seksuele intimidatie, seksueel 
geweld en (dreigende) dak en thuisloosheid. OpAdem loopt tot 1 juli 2023. 

Voor wie is OpAdem bedoeld? 
Jongvolwassen vrouwen vanaf 18 jaar1 die 
op korte termijn een tijdelijke, veilige en 
stabiele opvangplek nodig hebben om op 
adem te komen. Vanuit rust en veiligheid 
wordt verkend wat de vervolgstappen zijn. 

Deze vrouwen hebben te maken met een 
of meer van onderstaande punten:

 • Problematiek rondom seksuele intimidatie  
en seksueel geweld

 • Onveilige woonomgeving of een onveilig netwerk
 • Dreigende (crisis)situatie, waarbij geen sprake  
is van acute psychiatrie

 • Soms ook met (dreigende) dak- of thuisloosheid

Wat biedt OpAdem?
 • Tijdelijke opvang, voor bepaalde tijd
 • Maatwerkbegeleiding door professionals
 • Waar nodig, dagelijkse ondersteuning 
door een hoofdbewoner op locatie

 • Voortzetting bestaande begeleiding
 • Continuiteit, met afspraken tussen 
professionals over samenwerking en regie

 • Waar mogelijk hulp bij het veilig 
terugkeren naar het eigen netwerk  
en/of ondersteuning bij het vinden  
van een vervolgplek

 • Verbinding met Buurtteams en  
Amsterdam Extra, voor ondersteuning  
na uitstroom

Locaties
Bij Kamers met Kansen in stadsdeel Nieuw-West van Stichting Combiwel Amsterdam

[1] Als de vrouw jonger is dan 18 jaar, neem dan contact op met het aanmeldpunt van OpAdem: OpAdem@combiwel.nl en VeldregieJOVO@ggd.amsterdam.nl.
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Voor wie is OpAdem niet bedoeld? 
Om de veiligheid van de jonge vrouwen en  
hun mede en buurtbewoners te waarborgen, 
heeft ook OpAdem te maken met 
toelatingscriteria en (huis)regels. 

OpAdem is daarom niet bedoeld voor 
jongvolwassen vrouwen die:

 • 24-uurstoezicht nodig hebben 
 • Zwanger zijn of kinderen hebben
 • Ongedocumenteerd zijn

Aandachtspunten zijn:
 • Vrouwen die actief zijn als sekswerker, kunnen 
hun sekswerk niet op de locatie uitoefenen. 

 • Voor vrouwen met contacten binnen het 
criminele circuit wordt bekeken of er geen 
onveilige situaties ontstaan voor andere 
cliënten en omwonenden in de wijk.

Neem bij twijfel contact op. Gezamenlijk kunnen 
wij bespreken wat wel of niet mogelijk is. Als er 
sprake is van onveiligheid door huiselijk geweld, 
neem dan contact op met Blijf Groep.

Voor de aanmelder
De pilot OpAdem is naast een opvangs
interventie ook een actieonderzoek. Het 
resultaat van het onderzoek is een advies op 
basis van de opgedane ervaringen en inzichten. 

De inzichten van onder andere degene die de 
vrouwen hebben aangemeld zijn belangrijk. We 
benaderen de aanmelders daarom graag om hun 
input mee te nemen in het advies. Het advies 
zal zich richten aan de gemeente Amsterdam en 
heeft betrekking op het huidige aanbod. De pilot 
en het onderzoek lopen in principe tot juli 2023.  

Ten slotte
Loopt er al een aanmelding via de Centrale 
Toegang MOJ? Neem dan contact op met 
de Centrale Toegang en meld niet aan voor 
OpAdem. De Centrale Toegang is betrokken  
bij OpAdem en verwijst desgewenst door.

Aanmelden en vragen 
Via OpAdem@combiwel.nl  
en VeldregieJOVO@ggd.amsterdam.nl 

 • Neem contact met ons op en je wordt binnen 2 werkdagen teruggebeld  
om samen het aanmeldformulier in te vullen.

 • Afhankelijk hiervan wordt een screenings gesprek ingepland  
met de jonge vrouw om samen met haar de zorgvraag te kunnen duiden  
en mogelijke risico’s en belemmeringen in kaart te brengen. 

 • Binnen 2 werkdagen volgt de terugkopeling.
 - Bij een positief besluit volgt plaatsing. 
 - Bij een negatief besluit kijken we samen  

naar alternatieve oplossingen.

OpAdem is een samenwerking tussen het programma tegen Seksuele Intimidatie en Seksueel Geweld (SISG),  
Maatschappelijke Opvang voor Jongvolwassenen (MOJ), GGD Amsterdam (Centrale Toegang MOJ)  
en Kamers met Kansen.
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