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Voorwoord
Voor u ligt het Prestatieverslag 2018 voor centrumgemeente Alkmaar die de maatschappelijke
opvang faciliteert voor de regio Noord-Kennemerland.
In de Inleiding staat beschreven wat we als mogelijke trends waarnemen. Goede ontwikkelingen
maar ook ontwikkelingen die ons zorgen baren en waar wij op anticiperen. In hoofdstuk 1, 2 en 3
zetten wij de prestaties van 2018 uiteen.
2018 was een jaar waar wij intern een reorganisatie hebben doorgevoerd, en waar wij tegelijk alle
zeilen hebben bijgezet om de prestaties daar niet onder te laten lijden. Begin 2018 is het team
een ontwikkeling ingegaan naar zelforganiserende teams, begeleid door een coach en onder
verantwoordelijkheid van de manager primair proces.
De manager sociaal ondernemerschap is bij Noord-Kennemerland betrokken voor het beheer
van de relaties, de samenwerkingen, het accountmanagement en het bevorderen van het
ondernemerschap van de medewerkers.
Wij zijn blij dat het in 2018 is gelukt om de reorganisatie vorm te geven terwijl we tegelijk onze
ogen op onze cliënten gericht hielden, wat tot een mooi resultaat heeft geleid in de
Maatschappelijke Opvang in Noord-Kennemerland.
mr. J.H. Rabenberg
directeur bestuurder

Foto voorkant: gratis foto Pixabay
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Inleiding
Hierbij ontvangt u het prestatieverslag van dnoDoen in centrumgemeente Alkmaar, die de
maatschappelijke opvang faciliteert voor de regio Noord-Kennemerland.
Dit rapport bestaat uit drie hoofdstukken waarin wordt gerapporteerd over de activiteiten in de
Kop van Noord-Holland en in cijfers zichtbaar gemaakt. Het gaat om:
1. aanmeldingen (voor begeleiding, opvang en wonen),
2. begeleidingstrajecten
3. voorzieningen en geleverde opvang.

Missie en Visie
Wij hebben de begeleiding en opvang/wonen van de kwetsbare mensen in Noord-Kennemerland
met de volgende missie en visie uitgevoerd.
Missie
‘Wij geloven dat ieder mens zich kan en wil verbeteren. Ook mensen die kwetsbaar zijn en die het
zonder dak of thuis moeten stellen hebben het recht op een volwaardige plek in onze
maatschappij. Juist voor deze mensen willen wij er zijn. Wij willen hen helpen hun leven zo goed
mogelijk op te pakken en mee te doen. Mensen uitdagen meer uit zichzelf te halen, dat is wat wij
‘Doen’.
Visie
‘Wij helpen mensen die door complexe problemen dak- of thuisloos zijn of dit dreigen te worden,
met begeleiding, opvang en woonondersteuning. Als dat nodig is, bieden wij mensen een veilige
plek in een van onze voorzieningen. Wij bieden hulp op maat. Zo kort mogelijk, maar zolang als
nodig is. Wij stimuleren de kracht en zelfredzaamheid van mensen en hun netwerk van familie,
vrienden en bekenden. Ook werken wij nauw samen met organisaties voor wonen, welzijn en
zorg’. Dit alles doen wij onder het motto: dnoDoen, méér met mensen.
Werkgebied
dnoDoen heeft vier vestigingen in de regie Noord-Holland Noord. Deze zijn gelegen in Noord
Kennemerland (Alkmaar), West Friesland (Hoorn),de Kop van Noord-Holland (Den Helder) en een
kleine vestiging in Zaanstad. Vanuit deze vestigingen wordt met behoud van de lokale ‘kleur’
begeleiding, opvang en woonondersteuning verzorgd. Dit productieverslag gaat over de vestiging
Noord-Kennemerland, werkzaam in centrumgemeente Alkmaar.
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Ontwikkelingen in 2018
Nieuwe werkwijze
Zelforganisatie
2018 was het transitiejaar in de overgang van dnoDoen naar zelforganiserende teams. Omdat
Krachtwerk de basis van de methodiek naar de cliënten is, vindt dnoDoen zelforganisatie een
belangrijke voorwaarde voor de borging van krachtwerk binnen dnoDoen. Als wij alle krachten van
cliënten aanspreken willen, dan ook alle krachten van de medewerkers.
Het was een jaar van leren, nieuwe taken eigen maken, teamontwikkelplannen en vooral ook van
vallen en opstaan. Bij de zelforganiserende teams is een deel van de managementtaken
neergelegd bij de teamleden, in de vorm van rollen. De manager primair proces is degene naar
wie kan worden opgeschaald bij incidenten, klachten en vragen over casussen waar het team
onderling niet uitkomt. Zij bewaakt de vraag: ‘Doen we de dingen goed?’ De manager sociaal
ondernemerschap zorgt voor de lijn van binnen naar buiten en omgekeerd. ‘Doen wij nog de
goede dingen?’ is haar vraag, zowel intern als naar de opdrachtgever toe. Zij denkt mee met
innovatieve ontwikkelingen en legt verantwoording af aan de gemeente.
Budgetcoaches
Ook dit jaar is gewerkt met budgetcoaches voor de cliëntenfinanciën. Door de financiën los te
koppelen van de trajectbegeleiding is er meer ruimte om de inhoudelijke begeleiding gestalte te
geven voor de trajectbegeleider en is de begeleiding op budget professioneel gegarandeerd. Wij
zullen met de gemeente in gesprek gaan over financiering van deze nieuwe werkwijze.
Ervaringsdeskundigen
In de loop van 2018 hebben we een beleid opgesteld over het betrekken van
ervaringsdeskundigen bij het werk van dnoDoen. We hopen hiermee ervaringskennis in te
kunnen zetten ten behoeve van het vergroten van hoop en optimisme en slagvaardigheid van de
cliënt, zowel in direct werk met de cliënten als door het reflecteren met trajectbegeleiders op de
methodiek van aanpak. Dit nieuwe beleid zal begin 2019 geëffectueerd worden met de
aanstelling van een parttime ervaringsdeskundige in Alkmaar (en 1 in Den Helder).
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Trends en ontwikkelingen
Opvang Verwarde Personen
In oktober 2018 verzocht de gemeente dnoDoen om de GGD op te volgen, die zich
teruggetrokken had als opvangpartner van de voorgenomen Opvang Verwarde Personen (OVP).
dnoDoen heeft sindsdien gesproken met de beoogde samenwerkingspartners, een plan van
aanpak gemaakt met doel, beschrijving van de werkwijzen met de partners, onderscheiden
verantwoordelijkheden, risico’s en voorwaarden voor de start en een actieplan. De opdracht en
start van de OVP zal in 2019 plaatsvinden.
Evaluatie Team Zwerfjongeren
In augustus 2018 is de gemeente een evaluatie aangeboden van het werk van het team
Zwerfjongeren. Het Convenant aanpak Zwerfjongeren Noord-Kennemerland, geïnitieerd door
dnoDoen, ging in 2009 in. Sindsdien werkt dnoDoen met een team Zwerfjongeren in de rol van
ketenregisseur aan de doelen en besluiten van het convenant. Het doel van het convenant is een
intensieve samenwerking tussen de deelnemende partijen om (eind 2012) tot een sluitende
keten te komen opdat iedere bekende zwerfjongere in traject zit. De intentie van het convenant
dat iedere bekende zwerfjongeren in een traject zit, is nagenoeg gehaald. Er komen
aanmeldingen van alle partijen binnen bij het team Zwerfjongeren van dnoDoen. Maar er valt nog
veel te verbeteren in de samenwerking en de afstemming van beleid, Er zijn nog steeds
wachtlijsten en er is nog geen oplossing voor de 18-/18+ problematiek. Wij maken ons zorgen
over de transitie bij de behandeling en opvang van de zwaardere doelgroep nu het Transferium
wordt afgebouwd. dnoDoen heeft de gemeente voorgesteld alle convenantpartijen bijeen te halen
voor een gezamenlijke evaluatie.
Evaluatie Housing First
In november heeft dnoDoen de gemeente een evaluatie van Housing First aangeboden. De
methodiek slaat goed aan. Voor de betrokken cliënten is Housing First een succes. Er zijn geen
uitzettingen geweest en de eerste cliënt heeft zijn huis op eigen naam gekregen. Er zijn 3
hoofdzorgen:
1.Het stagneren van het aanbod van woning door de corporatie. In 2018 zijn 3 cliënten in een
voortraject begeleid, voor hen zijn (vanaf april) huizen aangevraagd en pas in 2019 verkregen.
Het was daardoor niet mogelijk uit te groeien tot de beoogde 15 woningen en begeleidingen.
2.De ingezette financiering blijkt ruim onvoldoende te zijn voor de begeleidingsbehoefte van de
cliënten. Hierover zijn wij met de gemeente in gesprek gegaan.
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3.Door beide vorige knelpunten staat er een grote druk op het team Housing First dat opgelost zal
moeten worden om tot een goede stabiele aanpak te leiden.

Nieuwe opgaven
1. Mislukte inburgering
Bij de Centrale Voordeur waren beduidend meer meldingen van voormalige asielzoekers
die na te zijn vertrokken naar land van herkomst weer teruggekeerd zijn naar Nederland.
Eerst betrof dat alleenstaanden, in 2018 waren er meer gezinnen. Ook nam het aantal
gescheiden gezinsherenigers toe. De problematiek is complex: taal, mislukte inburgering,
onduidelijke verblijfsrechten, financiën, geen opgebouwde wachttijd bij woningcorporatie.
Per maand betreft het gemiddeld een gezin.
2. Jong volwassenen:
De voorgenomen sluiting van het Transferium ten gunste van ambulante opvang van een
zware doelgroep jongeren baart ons grote zorgen. De overgang 18-/18+ is vooralsnog
onvoldoende op de kaart gezet. Komend jaar is een heroriëntatie op de ketenaanpak
noodzakelijk. Hiervoor hebben wij de gemeente voorgesteld ketenpartners van het
Convenant Zwerfjongeren bijeen te roepen.
3. Verzwaring van de problematiek
Voor de deur van de Nachtopvang melden zich steeds meer cliënten met een GGZachtergrond die geschorst zijn of uit zorg gezet, of uitbehandeld. De medicatie ontbreekt
en is niet ondervangen door maatregelen die de effecten intomen. Vanuit Dijk en Duin
Castricum (Parnassia) worden cliënten die tot onze regio behoren aan ons overgedragen
zonder goede overdracht aan GGZ Noord-Holland Noord. GGZ NHN is dus niet betrokken
bij deze cliënten of er is onvoldoende of geen overdracht geweest naar dnoDoen.
dnoDoen kan die verantwoording niet overnemen– wij zouden die graag terugleggen bij
de GGZ.
4. Uitstroomperspectief algemeen
Samen met de gemeente werken wij aan het vinden van meerdere
uitstroomperspectieven, omdat de woningmarkt op slot zit. Er is een gemeentelijke
Woonzorgregisseur voor bijzondere doelgroepen in 2018 aangetreden die mede bij de
commerciële sector voor uitstroom kan gaan zorgen. dnoDoen werkt hier graag aan mee.
In 2018 hebben wij 3 woningen van een commerciële partij voor uitstromende gezinnen
toegewezen gekregen. In Heerhugowaard is Hugo-oord als uitstroom gaan dienen voor
mensen die binding hebben met Heerhugowaard.
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5. Woonproblematiek gezinnen
De wachttijd voor een woning is toegenomen en daarmee de woonproblematiek. Met
name gezinnen die niet kunnen uitstromen verstoppen de opvang. Het beleid van
dnoDoen is erop gericht zo kort mogelijk op te vangen als er kinderen zijn. Veilig thuis
bepaalt of kinderen bij ouders kunnen blijven wonen. De kleine huisvesting van dnoDoen
per gezin is niet geschikt om langdurig kinderen te herbergen.
Gezinnen of cliënten die te veel weedplanten of een weedplantage in huis hadden worden
voor de duur van 5 jaar op een zwarte lijst bij de woningcorporatie gezet: die gezinnen
kunnen nergens heen. Wij zouden hier met de gemeentelijk woonzorgregisseur in 2019
nieuwe stappen willen zetten.
6. Ex-gedetineerden
De gemeente heeft een zorgplicht ten aanzien van uitstromende gedetineerden. Er is bij
de Centrale Voordeur geen structureel overleg met het Veiligheidshuis om deze gestraften
adequaat op te kunnen vangen. Dat maakt dat er te snel terugval plaatsvindt in crimineel
gedrag. We zouden hier graag structureel overleg over opzetten in 2019.
7. Overlast Nachtopvang
De door de wijk ervaren overlast bij de Nachtopvang van dnoDoen is grotendeels
veroorzaakt door cliënten die te zware problematiek hebben om in de Nachtopvangsetting
opgevangen te kunnen worden.
De ambulantisering vanuit GGZ en Beschermd Wonen met kortere indicaties en de tekort
schietende samenwerking m.b.t. de meest zware cliënten zijn mede hieraan debet.
8. Voorgenomen verhuizing
Overlast in de buurt van de Jan de Heemstraat is voor de gemeenteraad reden geweest
om te besluiten dat voor de Nachtopvang een andere locatie aangewezen dient te worden
vóór 2021. In december heeft dnoDoen een aantal adviezen en mogelijke opties
ingediend die meegenomen kunnen worden in de voorbereidingen op de zoektocht naar
een geschikte locatie.
9. Toename bureaucratie
De ontwikkelingen in het sociale domein heeft voor dnoDoen, maar ook voor de andere
partners in Zorg en Welzijn, gezorgd voor een toename in de administratieve
afhandelingen van facturering, verantwoording en aanbestedingen. Wij hebben hiervoor
moeten investeren in de overhead om deze werkzaamheden in goede banen te kunnen
leiden. Deze investering in de overhead gaat uiteindelijk ten koste van investeringen in
het primaire proces. Wij vinden dit geen goede ontwikkeling, waar naar onze mening
onvoldoende aandacht bestaat bij onze financiers.
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Hoofdstuk 1 Aanmeldingen
Inleiding
dnoDoen maakt gebruik van een Centrale Voordeur. Dit is een centraal meldpunt voor alle
vormen van begeleiding en voorzieningen van dnoDoen. Tevens worden bij de Centrale Voordeur
mensen verwezen naar overige en voorliggende voorzieningen.
dnoDoen heeft ervoor gekozen alleen de aanmeldingen voor een traject bij te houden. Er komen
altijd een aantal passanten per dag langs voor een algemene vraag. Zij kunnen vaak geholpen
worden zonder over te gaan tot een hulpvraag/traject.
Tijdens de aanmeldfase wordt de basisinformatie rond de aanmelding van een cliënt verzameld,
zodat in eerste instantie gericht een advies gegeven kan worden voor een externe verwijzing of
traject binnen dnoDoen.
Bij cliënten, waarvan verwacht wordt dat deze een traject binnen dnoDoen gaan volgen, wordt
een intake gehouden waarin alle informatie wordt verzameld om daarmee een specifiek aanbod
te kunnen doen. Het komt voor dat een cliënt wél al een aantal keer is gesproken of opgezocht
maar er nog niet aan een intake toe is gekomen. Dit gebeurt met name bij outreachende
contacten, door het team Zwerfjongeren en het team Housing First omdat het proces bij de cliënt
naar opname toe langer duurt.
De nadruk ligt op het begeleiden van de cliënt en het toeleiden naar een zelfstandig bestaan.
Daarbij kan gebruik gemaakt worden van een bepaalde voorziening van dnoDoen, dat kan
Nachtopvang zijn of een Kort Ambulant begeleidingstraject. Na de aanmeldfase wordt er een
aanmeldbesluit genomen, deze personen komen in aanmerking voor begeleiding, opvang en
wonen.

§ 1.1 Aantal aanmeldingen onderverdeeld in sekse en leeftijdscategorie
In 2018 bedroeg het aantal geregistreerde aanmeldingen voor een traject bij de Centrale
Voordeur 424. Ter vergelijking, in 2017 waren er 407 aanmeldingen, in 2016 424 en in 2015
400 aanmeldingen. Het gaat om mensen die zich hebben aangemeld voor opvang en/of
begeleiding. Er is ook onderscheid gemaakt tussen personen van 26 jaar en ouder en de groep
zwerfjongeren.
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Ten opzichte van 2017 is er een toename van het aantal mannen te melden (van 272 naar 313)
zowel onder de 27 jaar als ouder dan 26 jaar. Het aantal aanmeldingen van vrouwen nam af van
135 in 2017 naar 111. Het totaal aantal jongeren in de aanmelding is toegenomen van 120 naar
130.
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§ 1.2 Laatste verblijfplaats bij Aanmelding
Van elke cliënt die zich bij ons meldt registreren we wat volgens de cliënt de laatste verblijfplaats
is geweest, bij twijfel wordt dit gecontroleerd. dnoDoen is niet in staat dit in de Basisregistratie
Personen BRP) te controleren.
Voor cliënten die gebruik maken van de Nachtopvang wordt een BRP-controle door de gemeente
Alkmaar uitgevoerd. Cliënten die in aanmerking willen komen voor een briefadres worden tijdens
de aanvraag bij het loket van Haltewerk of Burgerzaken gecontroleerd en daar wordt besloten
over toekenning van een Briefadres.

§ 1.3 Aangemeld door (verwijzende instanties en zelfmelders)
Cliënten worden op verschillende manieren bij ons aangemeld. Er zijn drie categorieën
aanmeldingen, te weten: zelfmelding, melding door familie en melding door officiële instanties
(gemeente, politie, de nachtopvang, GGZ e.d.). Dit kan persoonlijk via ons loket, of via de
telefoon, mail of de website.
De grafiek hieronder toont de manier waarop is aangemeld. De eerste grafiek toont de verdeling
bij volwassenen van 26 of ouder. De tweede grafiek toont de verdeling bij de categorie 17-26 jaar
(zwerfjongeren).

Ten opzichte van 2017 zien we bij clienten ouder dan 27 jaar 2% meer aanmeldingen door
overige instanties, zoals: Nachtopvang, gemeenten, GGZ en politie/reclassering.
Bij clienten 17-26 jaar zien we een afname van zelfmelding en toename overige instanties van
74% ten opzichte van 87% in 2017. Onze intensieve samenwerking met andere instellingen
achten wij daar de reden voor.

§ 1.4 Wachtlijst voor opvang
Gemiddeld moesten cliënten 71,5 dag wachten alvorens ze in aanmerking kwamen voor een
structurele opvangplek (dat wil zeggen géén Nachtopvang). In 2017 was dat 66 dagen, in 2016
54 dagen en in 2015 was dit nog 39 dagen. Wij verklaren dit uit het gebrek aan uitstroom.
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In 2016 is gestart met Housing First (4 woningen in 2016, de 3 extra woningen in 2017 tot 7
woningen in 2018. Helaas is de wachttijd bij de woningcorporatie in 2018 ernstig opgelopen tot 9
maanden, de afgesproken 3 maanden daarmee ruim overschrijdend. Eind 2018 waren er 7
woningen Housing First en 3 cliënten aangemeld bij de corporatie wachtend op een woning.
Deze begeleiding is noodzakelijk om de lange wachttijd te overbruggen en de cliënten
gemotiveerd te houden en te helpen.

§ 1.5 Resultaat aanmelding
In onderstaande tabel is het resultaat van het aantal aanmeldingen met een aanmeldingsbesluit
weergegeven.

Van de aanmeldingen is bij cliënten ouder dan 27 een toename van het aantal toewijzingen te
zien (van 81% in 2017 naar 85%). Tegelijk is er een afname van de mensen die in onderzoek
waren of zich hebben teruggetrokken naar 11% (van 15% in 2017).
Bij 17 – 26 jarigen is er een afname van de toewijzingen van 82% in 2017 naar 76%.
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Hoofdstuk 2 Trajecten
Inleiding
dnoDoen biedt trajectbegeleiding en een voorziening aan waar nodig. In dit hoofdstuk beschrijven
wij het aantal personen dat een traject heeft gevolgd, welke trajecten zij hebben doorlopen en we
geven een beschrijving van de cliënten.
Trajectbegeleiding bij dnoDoen is een vorm van begeleiding waarin alle elementen met
betrekking tot het maatschappelijk herstel van de cliënt, in samenspraak met de keten van zorg,
georganiseerd worden. Allereerst stellen wij in samenspraak met de cliënt een beschrijving van
zijn of haar situatie op. Dit doen wij aan de hand van de methode Krachtwerk. De cliënt maakt
een krachtinventarisatie op 10 leefgebieden waarbij hij of zij zich met name richt op de eigen
krachten, de wensen voor de toekomst en de hulpbronnen uit het verleden. Op basis van deze
krachtinventarisatie gecombineerd met zijn hulpvragen, maken we samen een actieplan.
De trajectbegeleider begeleidt de cliënt in samenspraak met de betrokken woonbegeleiders en
externe begeleiders of het externe netwerk. Steeds wordt de krachtinventarisatie aangevuld. Bij
voortduring evalueren cliënt en begeleider het actieplan en indien nodig stellen zij een aanvullend
actieplan op. Stroomt de cliënt uit dan zorgen wij voor een goede afronding en zo nodig warme
overdracht van de cliënt en de gegevens. Ook verzorgt de trajectbegeleider alle benodigde
registraties, administratieve handelingen en indicatieaanvragen.
Ons streven in de begeleiding is een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor de cliënt.

§ 2.1 Aantal trajecten 2018
Onderstaande tabel geeft het totaal aantal van 261 trajecten weer die in 2018 (tegenover 307 in
2017) zijn gevolgd bij dnoDoen. Let wel, het gaat hierbij over het totaal aantal trajecten, niet om
unieke personen. Hierin tellen dus ook cliënten die 3 trajecten hebben gevolgd als 3 trajecten en
niet als 1 persoon. In totaal hebben 182 unieke personen (volwassenen) 261 trajecten gevolgd
(in 2017: 210). Meerdere trajecten bestaan bijvoorbeeld uit: 1e opname op het Trainingshuis voor
intensieve woonbegeleiding, 2e doorstroom naar Begeleid Wonen in de wijk met meer
zelfstandigheid, 3e een ambulant natraject. Hiervan is sprake als een cliënt zelfstandig gaat
wonen maar daar nog wel wat hulp bij nodig heeft.
De verklaring voor het verminderde aantal trajecten ligt erin dat de trajecten bij Begeleid Wonen
ruim een maand langer en het Trainingshuis een halve maand langer zijn gaan duren. De
uitstroom is bemoeilijkt.
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Gedurende deze trajecten liepen er 50 unieke kinderen (2017: 62) met hun ouder(s) mee in 70
trajecten (2017: in 88 trajecten).
Van de in de tabel getoonde trajecten waren er 85 trajecten aan jongeren <26 jaar. (2017: 107
trajecten aan jongeren < 26 jaar), de overige trajecten zijn van Housing First-woningen, Begeleid
wonen, Ambulante trajecten, Doorstroomwoning of Trainingshuis.

§ 2.2 Culturele herkomst
In de onderstaande tabellen is de culturele herkomst van onze cliënten weergegeven. In de
tabellen is een restcategorie opgenomen.

Bij de leeftijdscategorie ouder dan 26 zijn het dezelfde 8 landen waar de meesten vandaan
komen als in 2017. Bij de jongeren komen er in 2018 naast de genoemde landen 3 uit
Afghanistan (bij de ouder dan 26 jaar geen).
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§ 2.3 Inkomstensoort bij binnenkomst en vertrek
Hieronder is de verdeling weergegeven per inkomstensoort bij instroom van de cliënten als ook
bij uitstroom van de cliënten, in procenten van het totaal.

Er zijn geen significante verschillen te zien ten opzichte van 2017. N.B.: het gaat bij de
instroomgroep om een andere groep dan de uitstromers. De grote groep onbekende inkomsten
bij instroom valt te verklaren uit het grote aantal outreachende ambulante begeleidingen dat
vooraf gaat aan een gedegen intake.

§ 2.4 Dagbesteding bij binnenkomst en vertrek
Hieronder staat aangegeven welke dagbesteding onze populatie heeft op het moment van de
start van de begeleiding en bij het vertrek. Bij de instroom had een groep van 60% (65% in 2017)
geen dagbesteding. Bij de uitstromers is 49% (56% in 2017) zonder dagbesteding.
Ook hier geldt: Het gaat bij de instroomgroep om een andere groep dan de uitstromers. De grote
groep onbekende dagbesteding bij instroom valt te verklaren uit het grote aantal outreachende
ambulante begeleidingen dat vooraf gaat aan een gedegen intake.
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§ 2.5 Onderliggende problemen
De grafiek hieronder toont de prevalentie van gediagnosticeerde stoornissen (al of niet recent van
het totale aantal unieke uitgestroomde cliënten). Hierbij dient men rekening te houden met het
feit dat meekomende kinderen niet in deze weergave zijn meegenomen. De categorie verslaving
wordt ingevuld wanneer een cliënt ooit in zijn leven in contact is geweest met de verslavingszorg
of wanneer de diagnose verslaving, afhankelijkheid of misbruik ooit in het leven is vastgesteld.
Daarnaast is er een categorie “vermoeden”. De categorie “vermoeden” wordt ingevuld wanneer
er sterke aanwijzingen zijn dat de cliënt kampt met een probleem uit één van de andere
categorieën, terwijl er (nog) geen fysiek bewijs is.
Dit is weer weergegeven voor de cliënten van 26 jaar en ouder en voor de groep 17-26 jarigen.
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Wat opvalt t.o.v. 2017 is dat het aantal cliënten onder de 27 met vastgestelde diagnostiek is
afgenomen van 9 naar 4 en dat het aantal cliënten van boven de 26 met vastgestelde
diagnostiek ook is afgenomen van 22 naar 13. Het vermoeden van diagnostiek is bij jongeren
toegenomen van 2 naar 14 en van 3 naar 5. We kunnen hieraan onvoldoende betekenis geven
omdat het aantal diagnoses onbekend te groot is. Ook hier kan het grote aantal onbekend voor
een groot deel worden toegeschreven aan de outreachende begeleiding die opstart voordat er
een gedegen intake met uitvraag is gedaan.

§ 2.6 Resultaat begeleidingen
Het resultaat begeleidingen drukken we uit in twee graadmeters. De al dan niet behaalde doelen
en de wijze van doorstroom. De onderstaande twee grafieken tonen aan in hoeverre de doelen,
die tijdens de begeleiding zijn gesteld in samenspraak tussen de begeleiding en de cliënt, zijn
behaald.
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Omdat de doelen een combinatie zijn van de wensen van de cliënt en de zaken die noodzakelijk
zijn voor zelfstandig wonen, kan de mate waarin de doelen worden gehaald gezien worden als
een graadmeter voor succes. Er zijn drie categorieën, te weten:
• Merendeel van de doelen gehaald (75 à 100% van alle doelen)
• Doelen gedeeltelijk gehaald (50 à 75% van de doelen)
• Onvoldoende doelen gehaald (0 tot 50% van de doelen)
In 2018 is er een toename te zien naar 87% (van 75% in 2017) van de afgesloten trajecten doel
positief geëindigd voor de groep boven 26. Voor de jongeren is dat percentage gedaald naar 68%
(73% in 2017).

Deze grafiek heeft betrekking op de afgeronde trajecten. De grafieken tonen de wijze waarop de
begeleiding beëindigd is en de manier van uitstroom. Er zijn vijf categorieën, te weten:
1. Verwezen
2. Met ondersteuning verder
3. Zelfstandig verder
4. Einde door dnoDoen
5. Einde door cliënt
De eerste drie categorieën worden gekozen wanneer de trajecten succesvol zijn afgerond in één
van die richtingen. De laatste categorieën worden gebruikt bij een problematisch einde van de
begeleiding.
In 2018 is er een afname te zien naar 53% (van 62% in 2017) van de afgesloten trajecten die
zelfstandig zijn gaan wonen voor de groep boven 26. Voor de jongeren is dat percentage gedaald
naar 50% (69% in 2017). Daarnaast is er een grote groei van uitstroom met ondersteuning. Voor
jongeren is dat van 0% naar 18% gegaan en voor de groep boven 26 is dat van 2% in 2017 naar
25% gegaan. De jongerendoelgroep beëindigt zelf vaker het traject (27% ten opzichte van 19% in
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2017). Beëindiging door dnoDoen is afgenomen van 8% naar 5% voor jongeren en van 13% naar
4% voor de groep boven 26. Dit duidt erop dat het ons lukt een moeilijkere doelgroep
binnenshuis te houden en dat deze doelgroep alleen goed kan door- of uitstromen met
begeleiding.

§ 2.7 Leeftijdsopbouw
In dit rapport is er een consequent onderscheid tussen zwerfjongeren (17 tot 26 jaar) en 26
plussers. Om een volledig beeld te geven van de leeftijdsverdeling van de gehele clientèle is
onderstaande grafiek opgenomen. In dit overzicht zijn kinderen niet meegenomen.

Opnieuw is de doelgroep 20-30 jarigen de grootste groep in de opvang. De groep 18-30 jaar
betreft 41% (gelijk aan 2017). Er waren dit jaar twee cliënten in de opvang van boven de 70 jaar.
Aandeel 30-40 en 40-50 jarigen is iets gedaald. Er is dus een verjonging gaande in de opvang die
ons zorgen baart.

§ 2.8 Trajectinformatie
Trajecten kunnen over verschillende afdelingen gaan en verschillende vormen van begeleiding en
opvang beslaan. Zo kan een cliënt bijvoorbeeld begeleiding op straat krijgen om door te stromen
naar de Nachtopvang, Trainingshuis, Begeleid Wonen en via een verdienwoning uitstromen. De
duur van de verschillende trajecten kan daardoor sterk in lengte verschillen. In de onderstaande
tabel staat informatie over de trajecten. Deze cijfers zijn berekend op basis van alle afgesloten
trajecten in 2018.
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Gemiddelde duur van in 2018 afgesloten
trajecten in maanden
Ambulante begeleiding
Begeleid wonen
waarvan Begeleid wonen
Waarvan Titanialaan
waarvan doorstroomwoningen
waarvan Housing First
waarvan uitgeprocedeerde asielzoekers
Trainingshuis
Wonen Extra

Leeftijdscategorie
> 26
17-26
4,4
3,9
11,5
11,6
11,4
9,0
19,2
11,3
6,7
27,7
12,8
12,9
6,0
3,8
26,9
9,0
7,2

Als we een vergelijking maken met 2017 dan zien we dat de gemiddelde verblijfsduur voor de
groep boven 26 met een maand is gestegen van 7,8 maand naar 9,0 maand. Voor jongeren is
een lichte stijging te zien van 7,0 maand naar 7,2 maand.
Als verklaring zien we dat het aantal ambulante trajecten gemiddeld 1,5 maand korter is
geworden. Daarentegen zijn de trajecten die aan verblijf zijn gekoppeld langer geworden. De BW
trajecten zijn ruim een maand langer en die van het Trainingshuis een halve maand langer.
Omdat het aantal ambulante trajecten bij jongeren onevenredig groot is en dat cijfer is gedaald, is
daar de gemiddelde duur hetzelfde gebleven.
Wij verklaren deze langere duur van opvang uit het gebrek aan uitstroomperspectief. Samen met
de gemeente zijn wij actief geworden in het aangaan van uitstroompilots en tijdelijke woonruimte
voor cliënten van dnoDoen. Dit zal in 2019 zijn beslag gaan krijgen.
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Hoofdstuk 3: Voorzieningen
Dit zijn de voorzieningen die dnoDoen biedt in Noord-Kennemerland:
- Centrale Voordeur voor aanmelding, intakes, aanname, advies en doorverwijzing
- Briefadressen
- Nachtopvang
- Intensieve jongerenbegeleiding, al dan niet ambulant
- Trainingshuis
- Begeleid wonen in opvang van dnoDoen,
- Korte en langere ambulante trajecten in verdienwoning, eigen huis of op straat
- Doorstroomvoorziening
- Housing First
- Wonen Extra
Deze voorzieningen en begeleidingsvormen worden in de volgende paragrafen behandeld, waarin
een beeld van de bezetting en het verloop wordt gegeven. Tevens wordt er uiteengezet in
hoeverre er is voldaan aan de capaciteitsafspraken met de gemeente.
In 2018 is er in totaal aan 1.35 uur begeleiding geleverd aan cliënten bóven de reguliere Wmo
afspraken (de voormalige AWBZ uren). Conform afspraak is dit per kwartaal gefactureerd.
Hiernaast hebben we ook 3 cliënten met een indicatie voor ambulante begeleiding waar apart
voor is gedeclareerd (waaronder 2 cliënten die uit Wonen Extra zijn uitgestroomd naar een
verdienwoning met ambulante begeleiding).

§ 3.1 Trainingshuis
Het Trainingshuis biedt begeleiding aan mensen die door verschillende omstandigheden tijdelijk
niet zelfstandig kunnen wonen en dak- of thuisloos zijn. De reden van het niet zelfstandig kunnen
wonen kan te maken hebben met psychosociale problematiek van de cliënt en/of met het
ontbreken van de vaardigheden of motivatie. Daarnaast kampen cliënten dikwijls met problemen
op het gebied van verslaving, psychiatrie en/of verstandelijke beperking.
Daarnaast is er psychosociale begeleiding, gericht op het tot zijn recht komen van de cliënt in
wisselwerking met zijn omgeving. Bij het Trainingshuis ligt de nadruk op het ontwikkelen,
vergroten en behouden van vaardigheden. Het Trainingshuis wordt ingezet wanneer de
vaardigheden die noodzakelijk zijn om zelfstandig te wonen nog aangeleerd moeten worden.
Hierbij valt te denken aan vaardigheden zoals boodschappen doen, schoonmaken, koken en
dergelijke. Het Trainingshuis is qua begeleiding de meest intensieve vorm van begeleiding in onze
reguliere opvang (naast Wonen Extra).
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De cliënt krijgt begeleiding van een woonbegeleider en een trajectbegeleider. De cliënten zijn
verantwoordelijk voor hun eigen levensonderhoud. De bewoners kunnen tussen 8.00- 23.00 uur
een beroep doen op een medewerker van dnoDoen. De begeleiding is zowel individueel als
groepsgericht en wordt vormgegeven met de methode Krachtwerk. De woonbegeleider biedt in
het kader van het begeleidingsplan individuele hulp bij woonvragen. De focus van het
Trainingshuis ligt op de doelgroep zwerfjongeren.
De trajectbegeleider heeft de eindverantwoordelijkheid voor het totale traject. De
begeleidingsplannen kunnen afspraken bevatten die pas in een volgende fase worden
uitgevoerd.
De trajectbegeleider schakelt waar nodig externe partners in. dnoDoen wil de levenskwaliteit van
de cliënt verhogen. Dit betekent dat de trajectbegeleiders actief op zoek gaan naar eventuele
onderliggende problemen en vervolgens de cliënt motiveren richting gepaste zorg, met aandacht
voor het tempo van de cliënt. Er zijn vanuit de gemeente 20 plaatsen op jaarbasis begroot. Het
Trainingshuis heeft 20 opvangplekken. De gemiddelde duur van een opname is 16 tot 20 weken.
Gemiddeld zouden er dus op jaarbasis 48 à 60 trajectenkunnen worden geleverd, afhankelijk van
de gemiddelde duur van opname. In 2018 was de gemiddelde duur van een traject ruim 4.4
maanden.

Totaal aantal trajecten

Afspraak gemeente
20

Daadwerkelijk geleverd
20 plaatsen, 54 trajecten

§ 3.2 Begeleid Wonen
Begeleid Wonen biedt begeleiding aan mensen die door verschillende omstandigheden tijdelijk
niet zelfstandig kunnen wonen en dak- of thuisloos zijn. De reden van het niet zelfstandig kunnen
wonen kan te maken hebben met psychosociale problematiek van de cliënt en met het ontbreken
van de vaardigheden of motivatie. Daarnaast kampen cliënten dikwijls met problemen op het
gebied van verslaving, psychiatrie, verstandelijke beperking of een combinatie hiervan. Een zo
hoog mogelijke kwaliteit van leven voor de cliënt is een belangrijk streven in de begeleiding.
De begeleiding richt zich op het motiveren tot en het coördineren van gespecialiseerde zorg voor
deze problemen. Daarnaast is er psychosociale begeleiding, gericht op het tot zijn recht laten
komen van de cliënt in wisselwerking met zijn omgeving. Als laatst richt de begeleiding zich op het
ontwikkelen, vergroten en behouden van vaardigheden.
De cliënt heeft begeleiding van een woonbegeleider en een trajectbegeleider. De bewoners
kunnen binnen kantooruren een beroep doen op een medewerker van dnoDoen.
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De cliënten zijn verantwoordelijk voor hun eigen levensonderhoud en dat van eventuele
meekomende kinderen.

Totaal aantal

Afspraak gemeente
58 Plaatsen wonen in de wijk,
inclusief 6 plaatsen voor
uitgeprocedeerde asielzoeksters
met kinderen

Daadwerkelijk geleverd
60 plaatsen, incl.:
- 9 plaatsen Titanialaan
- 2 woningen met 9 plaatsen voor o.a.
uitgeprocedeerde asielzoekers en hun
kinderen

Er zijn 173 trajecten geboden in de voorzieningen, waarvan:
- 91 Wonen in de wijk, incl. Titanialaan (12)
- 5 trajecten aan uitgeprocedeerde asielzoeksters met 9 kinderen
- 77 Ambulante trajecten
Van deze 173 trajecten zijn 64 trajecten aan cliënten jonger dan 26 jaar.

§ 3.3 Doorstroomwoningen
Naar aanleiding van de toename van het aantal cliënten die om financieel- economische redenen
dakloos zijn geraakt, ontstond er behoefte aan een “begeleidings-luwe” opvangplek waar cliënten
tijdelijk op adem konden komen. Voorwaarde voor deze woningen is dat cliënten onafhankelijk
van elkaar kunnen wonen. In 2014 zijn intensieve gesprekken met zowel de gemeentes
Heerhugowaard als Alkmaar als met woningbouwcorporatie Woonwaard gevoerd teneinde
woningen voor dit doel vrij te maken. Helaas is de woningmarkt dusdanig dat zelfstandige
onafhankelijke woonplekken niet voor handen waren. Sinds 2014 heeft de gemeente
Heerhugowaard haar medewerking verleend aan het opvangen van dit type cliënten in een grote
woning van Woonwaard in de gemeente Heerhugowaard alwaar er 7 kamers zijn. Er zijn twee
gezinskamers met voldoende ruimte voor 2 tot 4 personen en vijf ruime kamers, geschikt voor
bewoning door een persoon alleen of een volwassene met kind.
dnoDoen biedt bij de doorstroomwoningen een opvangplek met minimale begeleiding. Cliënten
hebben ieder een eigen slaapkamer en delen keuken, douche, toilet en berging. De cliënt heeft
een trajectbegeleider toegewezen gekregen die de cliënt begeleidt tijdens de opname en de
eerste behoeften in kaart brengt. Daarnaast is te allen tijde een centralist van dnoDoen (in de
voorziening op de Jan de Heemstraat) beschikbaar om vragen te beantwoorden en calamiteiten
te coördineren. Cliënten kunnen gedurende maximaal 12 maanden in de voorziening verblijven
waarna ze uitstromen uit de opvang.
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In totaal had dnoDoen 7 plaatsen in de doorstroomwoningen op het Lindeboomplein. Hier zijn in
2018 10 verschillende cliënten begeleid. Het blijft lastig om de juiste kandidaten voor deze
doorstroomwoningen te selecteren. In veel gevallen is toch meer begeleiding noodzakelijk.

Totaal aantal

Afspraak gemeente
7 kamers

Daadwerkelijk geleverd
7 kamers
10 trajecten

§ 3.3 Intensieve Jongerenbegeleiding
Jongerenbegeleiding vormt een aanzienlijk onderdeel van de gehele begeleiding van dnoDoen.
Jongeren tot en met 25 jaar worden begeleid door zwerfjongerenwerkers. Het team
zwerfjongerenbegeleiders van dnoDoen doet de aanmelding en intake van zwerfjongeren op
outreachende wijze gekoppeld aan intensieve preventieve ambulante begeleiding. Deze
aanmeldingen komen óf rechtstreeks, óf via de Centrale Voordeur. Er wordt zo snel mogelijk een
voortraject gestart.

Totaal aantal trajecten

Afspraak gemeente
40

Daadwerkelijk geleverd
90

Het gaat hier om 90 trajecten jongerenbegeleiding die plaats vinden naast de begeleiding van de
jongeren die opgenomen zijn in de opvang.
In juni 2018 heeft het Team Zwerfjongeren een evaluatie gemaakt van het jongerenwerk in het
kader van het Convenant Zwerfjongeren en deze de gemeente ter hand gesteld. Verschillende
doelen van het convenant zijn gehaald, andere niet en ook zijn er nieuwe ontwikkelingen in de
problematiek en aanpak van zwerfjongeren.
Er is geen structureel jongerenoverleg meer. De veldtafel is afgeschaft. Het contact loopt nu via
het overleg Team Complexe Casuïstiek, waar een zwerfjongerenbegeleider bij aanwezig is,
evenals de manager primair proces. Er is een overleg van ZZP’ers geweest en er is overleg rond
de jongerenopvang Titanialaan, met alle betrokken partijen. De afgesproken uitbreiding van de
Titanialaan met 5 woningen voor jongeren is tot nu toe beperkt gebleven tot 1 woning, helaas.
dnoDoen heeft de gemeente voorgesteld om alle convenantpartners bijeen te roepen voor een
brede evaluatie en bijstelling.
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§ 3.4 Briefadressen
Voor de cliënt, die binnen zijn eigen netwerk geen beroep kan doen op het verkrijgen van een
briefadres, biedt stichting dnoDoen de mogelijkheid om het adres van dnoDoen hiervoor te
gebruiken. Met deze mogelijkheid kan iemand, als de gemeente Alkmaar hiertoe besluit, zich
laten inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Hiermee voldoet de cliënt/burger aan zijn
wettelijke verplichtingen en kunnen zijn poststukken naar het briefadres worden verstuurd, waar
hij/zij deze kan ophalen.
In 2018 voldeden 310 briefadresaanvragen aan de criteria van dnoDoen, cliënten hebben
instemming gekregen om verder in gesprek te gaan met gemeente Alkmaar om daar de
eventuele toestemming van te gaan verkrijgen.
In totaal hebben er 120 nieuwe personen in 2018 een briefadres. Gemiddeld stonden er in 2018
rond de 114 mensen ingeschreven als briefadreshouder. Het aantal Briefadreshouders eind
2018 lag op 121.

§ 3.5 Nachtopvang
Bezetting
De grafiek toont de gemiddelde bezetting per maand.
Bezetting nachtopvang
jan
23
febr
24
mrt
24
apr
23
mei
23
juni
24
juli
24
aug
25
sept
23
okt
24
nov
25
dec
23

Het gemiddelde bezettingspercentage over 2018 was 92%. Dit is een stijging ten opzichte van
2017, toen was de bezetting 86% Hierbij moet in ogenschouw worden genomen dat er sinds
2013 een scheiding is aangebracht tussen de volwassen mannen afdeling (ouder dan 26 jaar,
capaciteit van 6 bedden) en een jongeren- en vrouwenafdeling. (capaciteit 5 jongeren en 5
vrouwenbedden).
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Eind 2015 is in overleg met de gemeente Alkmaar besloten deze strikte scheiding los te laten.
Mochten er lege plekken zijn op de ene afdeling en aanmeldingen voor de andere afdeling, dan
worden deze aan het eind van de avond toegewezen aan de cliënten met een aanmelding.
Hierdoor maken we optimaal gebruik van de capaciteit.
Leeftijd-opbouw bezoekers Nachtopvang
Jongeren worden in de aanmeldingsfase al naar intensieve jongerenbegeleiding doorverwezen.
De jongerenbegeleiding heeft als doel jongeren zo snel mogelijk uit de Nachtopvang te laten
uitstromen. Om een beeld te geven van de leeftijdsverdeling van de bezoekers van de
Nachtopvang is onderstaande grafiek opgenomen.

In 2018 zijn er twee cliënten van 70 jaar en ouder opgevangen in de Nachtopvang. In totaal zijn
er 179 unieke personen opgenomen, 156 mannen, 23 vrouwen. De gemiddelde leeftijd van de
cliënten is iets afgenomen ten opzichte van vorig jaar en is in 2018 39,1 jaar. De afgelopen 5 jaar
heeft de gemiddelde leeftijd steeds rond de 39 gelegen (2015: 39 jaar, 2016: 38,2 jaar, 2017:
39,9 jaar) .
Verhoudingsgewijs is vooral het aandeel van 20-29 jarigen en 40-69 jarigen toegenomen in
vergelijking met 2017 en het aandeel 30-39 is gedaald..
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§ 3.6 Wonen Extra
Wonen Extra voorziet in de behoefte aan een duurzame woonvoorziening voor cliënten die
langdurige zorg nodig hebben maar die een redelijke mate van zelfstandigheid bezitten. Wonen
Extra is een kleinschalige beschermd wonen voorziening. Op dit moment zijn er 6 woningen met
12 beschikbare plaatsen.
dnoDoen biedt bij Wonen Extra 24 uur per dag 365 dagen per jaar individuele woonbegeleiding in
reguliere woningen waar 2 cliënten wonen. Zij hebben ieder een eigen slaapkamer en delen de
huiskamer, keuken, douche, toilet en berging. Van 09:00 tot 22:00 uur kunnen de cliënten een
beroep doen op de woonbegeleider die aanwezig is in de woningen. Buiten deze tijden is de
centralist van dnoDoen (in de voorziening op de Jan de Heemstraat) beschikbaar om vragen te
beantwoorden en calamiteiten te coördineren.
Een multidisciplinair team van de deelnemende instellingen (waaronder de GGZ Noord-Holland
Noord en Brijder Verslavingszorg) bespreekt via de zogenoemde “veldtafel” cliënten
voorafgaande aan- en tijdens de plaatsing en verblijf in een voorziening van Wonen Extra.

Totaal aantal

Afspraak gemeente
12 plaatsen

Daadwerkelijk geleverd
12 plaatsen
14 cliënten

In totaal had dnoDoen in 2018 12 plaatsen Wonen Extra op verschillende adressen in de Melis
Stokelaan in Alkmaar. In heel 2018 zijn 14 verschillende cliënten begeleid. Rekening houdend
met dagen leegstand door in- en uitstroom begin het jaar is er gemiddeld 11,25 bed bezet
geweest. Sinds april zijn alle 12 bedden bezet.
Vanwege de transitie beschermd wonen is dnoDoen begonnen met het voorbereiden van haar
cliënten op het product Beschermd Thuis. In 2018 zijn de 2 cliënten uit Wonen Extra
doorgestroomd naar een verdienwoning waarbij ze met een indicatie voor individuele begeleiding
door dnoDoen ambulant worden begeleid.
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§ 3.8 Housing First
De huidige opvangmethodiek voor dak- en thuislozen is die van de woonladder. Daarbij moet de
cliënt aan een aantal voorwaarden voldoen voor hij een volgende stap kan zetten in opvang en
uitstroom naar (zelfstandig) wonen. Voor een aantal dak- en thuislozen is dit traject omgeven met
te veel prikkels, en met eisen waar ze niet aan kunnen voldoen. Deze cliënten wordt bij Housing
First een huis aangeboden waardoor er een stabiele basis is, een dak boven het hoofd en een
eigen plek om te slapen. Voorwaarden zijn: huur betalen, geen overlast verzorgen en begeleiding
toelaten. Hierdoor zal de motivatie toenemen om ook de overige problemen zoals financiën,
psychisch welzijn en eventuele verslaving aan te pakken.
In 2018 is de werkwijze van het team Housing First in Alkmaar geëvalueerd en aan de gemeente
voorgelegd. De methodiek van Housing First is succesvol gebleken voor een specifieke groep daken thuislozen die al langdurig zwerven en ook overlast veroorzaken. Gebleken is dat waar de
huidige vorm van opvang contraproductief is, Housing First wél een langdurig effect heeft en dat
cliënten hierdoor geen of minder beroep doen op de (maatschappelijke) hulpverlening. Het team
Housing First werkt net als de overige afdelingen conform de Methode Krachtwerk.
Housing First Alkmaar is gestart in de loop van 2016 in overleg met woningcorporatie Woonwaard
en gemeente Alkmaar met 5 woningen. Het is de bedoeling dat de woningen na een traject van 2
jaar, indien de cliënt dit aankan, worden overgezet op naam van de cliënt en de begeleiding wordt
afgebouwd of wordt overgedragen aan een voorliggende voorziening ten einde wonen en zorg te
scheiden. Voor 1 cliënt is dit gelukt in 2018.
In 2018 heeft dnoDoen 7 cliënten in 7 woningen voor Housing First begeleid. Het is niet gelukt
meer woningen vrij te krijgen, terwijl de cliënten wel zijn aangemeld bij de corporatie. 3 cliënten
zijn vanaf april ambulant begeleid ter voorbereiding op 3 woningen (die begin 2019 zijn
toegewezen). Deze begeleiding is noodzakelijk om de lange wachttijd te overbruggen en de
cliënten gemotiveerd te houden en te helpen. In totaal zijn er dus 7 cliënten met huis en 3
cliënten in afwachting van een woning begeleid.
Afspraak gemeente
Totaal aantal

15 woningen

Daadwerkelijk geleverd

7 woningen
7 cliënten opgevangen en 10
cliënten begeleid (waarvan 3
ambulant in afwachting op
een woning)
Cliënten die worden aangemeld bij Housing First zijn stuk voor stuk langdurig dakloos en redden
het niet binnen de reguliere opvang. Vaak gaat er een traject van vertrouwen opbouwen en
wennen aan het idee vooraf aan de daadwerkelijke wens van de cliënt om aan Housing First deel
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te willen nemen. Zodra er een woning beschikbaar is ontvangt de cliënt een verdiencontract
waarin opgenomen wordt dat ze na een succesvol traject van 2 jaar de woning op eigen naam
kunnen krijgen. De begeleiding van cliënten bij Housing First varieert van zeer intensief (dagelijks
contact, met name gedurende de eerste maanden en bij terugval) tot eens per week. Ook de
overbruggingstijd tussen aanvrage en toekenning woning wordt de cliënt intensief begeleid opdat
hij de motivatie en het vertrouwen niet verliest.
Omdat de woningcorporatie niet af kwam met woningen konden geen nieuwe cliënten meer
geworven worden en worden aangemeld dan de 3 genoemde.
In de evaluatie Housing First (nov 2018) zijn 13 knelpunten benoemd waarbij de grootste
knelpunten zijn:
1Het stagneren van het aanbod van woning door de corporatie. In 2018 zijn 3 cliënten in
een voortraject begeleid, voor hen zijn (vanaf april) huizen aangevraagd en pas in 2019
verkregen. Het was daardoor niet mogelijk uit te groeien tot de beoogde 15 woningen en
begeleidingen.
2De ingezette financiering blijkt ruim onvoldoende te zijn voor de begeleidingsbehoefte van
de cliënten. Hierover zijn wij met de gemeente in gesprek gegaan.
3Door beide vorige knelpunten staat er een grote druk op het team Housing First dat
opgelost zal moeten worden om tot een goede stabiele aanpak te leiden.
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Slotwoord
In 2018 heeft dnoDoen in de locatie Noord-Kennemerland de turbulente ontwikkelingen in de
gemeente Alkmaar rond de locatie van de opvang en de wens van de gemeente naar een Opvang
verwarde Personen kunnen beantwoorden.
Tegelijkertijd is de ontwikkeling van de zelforganisatie van het team in gang gezet. De opvang
maakt daarmee weer een slag in de professionalisering van de organisatie.
We kunnen met vreugde constateren dat deze weg naar enerzijds afstemming op de
gemeentelijke problematiek en anderzijds meer professionalisering niet ten koste is gegaan van
de productiviteit.
De uitdagingen en nieuwe opgaven die wij benoemden voor 2019 gaan wij met vertrouwen
tegemoet.

mr. J.H. Rabenberg, directeur bestuurder
A.J. Apeldoorn– Storm van Leeuwen, manager primair proces
drs. A.G.M. Vernooij, manager sociaal ondernemerschap
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