
NACHTOPVANG
247 mensen bezochten de nacht- 
opvang, dat is 7% minder dan in 
2019. Het gemiddelde verblijf 
duurde 41 nachten. 14% is vrouw.

19% is jonger dan 28 jaar. Jongeren 
verbleven gemiddeld 36 nachten, 11 
meer dan in 2019. 

CIJFERS ZIENN
MENSEN ONTVINGEN OPVANG 
EN/OF ONDERSTEUNING

LEEFTIJD

CRISISOPVANG
We vingen 298 mensen op in onze 
crisisopvanglocaties (143 in 
Burgum en 155 in Leek). Dat is 7% 
minder dan in 2019. Het ging om 
235 volwassen en 63 kinderen. 

42% is vrouw. 26% tussen de 18 en 
27 jaar en 21% is jonger dan 18.

INTERVENTIE
+/- 600 mensen ontvingen crisis- 
interventie en/of bemoeizorg om 
opvang te voorkomen of te 
verkorten.

ACTIVERING & 
PARTICIPATIE
355* mensen gingen aan de slag in 
onze werk- en activeringslocaties.  
In 2019 waren dit 327 mensen. Dit 
is een stijging van 9%.

143 mensen bezochten het Dag- 
activiteitencentrum. 102 mensen 
gingen via Skrep aan de slag. 155 
mensen gingen naar De Loods. 
40 mensen gingen naar De 
Werkerij.

MEDEWERKERS 
391 medewerkers zijn in januari 
2021 bij Zienn in dienst. Nagenoeg 
gelijk aan januari 2020. 286 FTE 
wordt hiermee ingevuld. 4% meer 
dan in januari 2020. 67% van de 
medewerkers is vrouw. Het ziekte-
verzuim was in 2020 6,2%. 

OPVANG & WONEN
473 mensen verbleven in onze 13 
overige opvang- en woonvoor- 
zieningen. 18% is vrouw. 73% is 
ouder dan 28. 

INKOMSTEN
We hadden 26 miljoen euro te 
besteden. Inkomstenbronnen:

AMBULANTE 
BEGELEIDING
772 mensen ontvingen ambulante 
begeleiding; ter voorkoming van 
dakloosheid en als nazorg. Dat is 
23% meer dan in 2019. 588 
huishoudens worden hiermee 
ondersteund. 43% is vrouw.
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CLIËNTWAARDERING
Ambulante ondersteuning: 8,3
Intramurale opvang en ondersteuning: 7,6

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

MAN/VROUW VERDELING
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