CIJFERS HET KOPLAND 2020
MENSEN ONTVINGEN OPVANG
EN/OF ONDERSTEUNING
CLIËNTWAARDERING

Ambulante ondersteuning: 8,3
Intramurale opvang en ondersteuning: 7,6

LEEFTIJD
26%
20%
53%
1%

NACHTOPVANG
GRONINGEN

VROUWENOPVANG
GRONINGEN

VROUWENOPVANG
EMMEN

214 mensen bezochten de
nachtopvang, dat is 27% minder
dan in 2019. Het gemiddelde verblijf
duurde 37 nachten. 12% is vrouw.
21% is jonger dan 28 jaar.

Vrouwenopvang Groningen ving
124 vrouwen en 147 kinderen op.
14% van de vrouwen is jonger dan
28 jaar.

82 vrouwen en 75 kinderen werden
opgevangen in de vrouwenopvang
in Emmen. 17% van de vrouwen is
jonger dan 28.

57 vrouwen, 4 partners en 92
kinderen kregen ambulante
begeleiding vanuit de vrouwenopvang. We bieden dit als nazorg
of juist om opvang te voorkomen
en/of huiselijk geweld te stoppen.

9 vrouwen en 12 kinderen kregen
ambulante begeleiding vanuit de
vrouwenopvang.

MEDEWERKERS

INKOMSTEN

213 medewerkers zijn in januari
2021 bij Het Kopland in dienst.
158 FTE wordt hiermee ingevuld.
Dat is 18% meer dan in januari
2020. 69% van de medewerkers is
vrouw. Het ziekteverzuim was 6,5%
in 2020.

We hadden 15,2 miljoen euro te
besteden. Inkomstenbronnen:

MAN/VROUW VERDELING
43%
57%

OPVANG & WONEN
GRONINGEN

OPVANG & WONEN
DRENTHE

AMBULANTE
BEGELEIDING

262 mensen verbleven in onze 11
overige opvang- en woonvoorzieningen. 82% is man. 31% van de
mensen is jonger dan 28.

115* mensen verbleven in onze
opvang- en woonvoorziening in
Emmen. 66 mensen in het kader
van crisisopvang. 38 mensen in het
kader van forensische zorg.
15 mensen in het kader van
beschermd wonen. 75% is man.
26% is jonger dan 28.

GRONINGEN

*Het totaal aantal cliënten is lager dan de som der delen, omdat sommige cliënten meerdere vormen van ondersteuning en/of opvang ontvingen.

51 mensen ontvingen ambulante
begeleiding. 16% minder dan in
2019. 84% is man.

EMMEN
118 mensen ontvingen ambulante
begeleiding. 70 huishoudens
worden hiermee ondersteund. 47%
is man.
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