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Voorwoord
2018 was een bestendiging van het werken met Doorstroomhuis, Nachtopvang en Begeleid
Wonen dat wij eind 2016 in gang hebben kunnen zetten.
In de Inleiding staat beschreven wat we als mogelijke trends in de nieuwe werkwijze waarnemen.
In hoofdstuk 1, 2 en 3 zullen de prestaties van 2018 uiteen worden gezet. We hebben
vooruitlopend op een Wmo-contract voor individuele begeleiding eerste afspraken gemaakt over
verhoging van het urenbudget voor bepaalde cliënten.
dnoDoen is in 2018 actief geweest in verschillende overlegvormen over preventie van overlast en
beleidsmatige aanpak van de problematiek in de regio. Zo namen we deel aan Visbuurtoverleg,
MO-overleg, Innovatietafel Beschermd Wonen en projectgroep De Verbinding.
In 2018 is het team een zelforganiserend team geworden, begeleid door een coach en onder een
nieuwe manager primair proces. We denken daarmee nog beter de kwaliteiten van de
medewerkers te kunnen inzetten. De oud-locatiemanager is als manager sociaal
ondernemerschap verbonden bij het relatiebeheer en accountmanagement en neemt deel aan
de overlegtafels in de kop van Noord-Holland en het ondernemerschap van de medewerkers.
Wij zijn blij dat 2018 weer een jaar was waarin we verder konden werken aan de
professionalisering van de opvang en begeleiding in de Maatschappelijke Opvang in de Kop van
Noord-Holland.

Hil Rabenberg,
Directeur bestuurder dnoDoen

Foto voorkant: gratis foto Pixabay
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Inleiding
Hierbij ontvangt u het prestatieverslag van dnoDoen in centrumgemeente Den Helder, die de
maatschappelijke opvang faciliteert voor de regio Kop van Noord Holland.
Dit rapport bestaat uit vier hoofdstukken waarin wordt gerapporteerd over de activiteiten in de
Kop van Noord-Holland en in cijfers zichtbaar gemaakt. Het gaat om:
1. Ontwikkelingen in 2018 met trends en nieuwe opgaven
2. Aanmeldingen (voor begeleiding, opvang en wonen),
3. Begeleidingstrajecten
4. Voorzieningen en geleverde opvang.

Missie en Visie
Wij hebben de begeleiding en opvang /wonen van de kwetsbare mensen in de Kop van NoordHolland met de volgende missie en visie uitgevoerd.
Missie dnoDoen
Wij geloven dat ieder mens zich kan en wil verbeteren. Ook mensen die kwetsbaar zijn en die het
zonder dak of thuis moetenstellen, 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 dnoDoen
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 drie vestigingen in de regie Noord Holland Noord. Deze zijn gelegen in NoordKennemerland (Alkmaar), West Friesland (Hoorn) en de Kop van Noord-Holland (Den Helder).
Sinds 2016 zijn wij ook actief in Zaanstad. Vanuit deze vestigingen wordt met behoud van de
lokale ‘kleur’ begeleiding, opvang en woonondersteuning verzorgd. Dit productieverslag gaat over
de vestiging Kop van Noord-Holland, gevestigd in Den Helder.
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Hoofdstuk 1: Ontwikkelingen in 2018
§ 1.1 Nieuwe werkwijzen
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.
In Den Helder is de werkwijze vervolgd zoals dat in 2017 gestalte had gekregen op basis van ons
bedrijfsplan “Snel op eigen benen”. Halverwege het jaar zijn er in een periode van een paar
weken een aantal heftige incidenten geweest door 3 cliënten met zware problematiek. Twee
cliënten verbleven in de Nachtopvang, 1 was inmiddels doorgestroomd naar het Doorstroomhuis.
Omdat de incidenten gepaard gingen met fysiek geweld op gebouw en auto én met bedreigingen
van aan het adres van onze medewerkers hebben we stevig moeten ingrijpen. Ook in de
gemeente hebben wij aan de bel getrokken dat er meer moet gebeuren om herhaling te
voorkomen.
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 zijn in gesprek met de gemeente De Helder omdat wij denken met deze aanpak een
verbetering te hebben aangeboden die nu betaald wordt uit de beschikbare reserves van
dnoDoen.
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§ 1.2 Trends
1- Er is een duidelijke toename van het aantal cliënten met psychiatrische problematiek,
zowel in de Nachtopvang als in de trajecten. Wij vingen een aantal cliënten met
zwaardere problematiek op, waarvoor aanvullende voorzieningen nodig zijn. In 2018
hebben wij voor verschillende malen Wmo-bijdragen gekregen voor intensievere
begeleiding dan wij in de MO-setting kunnen bieden. Eind 2018 heeft dnoDoen
meegedaan aan de Open House-aanbesteding voor Individuele Begeleiding Basis en Extra
om dit makkelijker te maken.
Een zorgwekkende ontwikkeling is de terugkeer van cliënten uit Beschermd Wonen met
multiproblematiek. Wij zien cliënten met wie wij lang gewerkt hebben aan een traject naar
intensievere begeleiding door schorsing en uitzetting weer bij ons terugkomen. Helaas
gaat dat meestal nog niet in goed overleg en met duidelijke overdracht en voorwaarden
voor terugkeer.
Het baart ons zorgen dat de zorgplicht bij Beschermd Wonen blijkbaar onvoldoende reden
is om te voorkomen dat cliënten worden uitgezet.
2- Dit jaar is over het algemeen goed gebruik gemaakt van de Nachtopvang, alleen de
maanden november en december waren uitzonderlijk stil.
Wij vangen cliënten op in de Nachtopvang en hebben meer aanmeldingen van
zorgmijdende cliënten in de Nachtopvang zonder diagnose en/of indicatie, die geen
behandeling of screening voor indicatiestelling wensen, maar met outreachende en
intensieve zorg tot een reguliere behandeling zouden kunnen worden geleid.
In de Nachtopvang hebben wij ernstige incidenten in de zomer meegemaakt met cliënten
voor wie dat te voorzien was geweest. Dit hebben wij aangekaart bij de ketenpartners en
inmiddels worden er gezamenlijke activiteiten ondernomen ter verbetering.
3- Er zijn meer gezinnen in de aanmelding en begeleiding. Er is daardoor sprake van een
toename van het aantal kinderen in de begeleiding. De doorstroom is te traag, omdat een
gezin afhankelijk is van gedegen huisvesting en de systematiek van de woningcorporatie
niet aansluit bij de problematiek van de gezinnen. De opvang duurt langer, de huisvesting
bij dnoDoen is krap, en het is voor kinderen wenselijk dat deze ruimer en sneller in eigen
woning zouden worden begeleid.
4- Op het eind van het jaar is er een nieuwe afspraak gemaakt over samenwerking met de
Vinkenbrug. De Vinkenbrug is onderdeel van de Herstelling en begeleidt ex-gedetineerden
met dagbesteding. We hebben afgesproken, zodra dat nodig is, een gezamenlijke intake
te doen in detentie voor een mogelijke cliënt. De afspraak is dan dat dagbesteding bij de
Vinkenbrug en wonen bij dnoDoen gecombineerd worden. De cliënt krijgt voorrang op de
wachtlijst omdát hij actief wordt in de Vinkenbrug.
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§ 1.3 Nieuwe opgaven
1- De toenemende vraag naar zwaardere begeleidingen.
Op het eind van 2018 heeft dnoDoen, op basis van de Open House aanbesteding een
Wmo-contract gekregen voor Begeleiding Individueel Extra voor de gemeenten Den
Helder, Texel en Schagen. Er is voor Begeleiding Basis geen contract aangeboden,
daarover zullen wij in januari 2019 in gesprek gaan. Er was al een langer bestaand
overbruggingscontract voor Beschermd Wonen Basis. Met deze contracten is het mogelijk
om meer tijd in de begeleiding te kunnen steken van mensen met zwaardere
problematiek, als er een indicatie afgegeven is. Een eerste cliënt met zware problematiek
is daarmee reeds geholpen: in een verdienwoning bij het stadhuis hebben wij succesvol
een cliënt intensief en succesvol begeleid tot zijn plotselinge opname en overlijden in het
ziekenhuis. Mede op ons voorstel is er een onderzoek gedaan door de GGD naar cliënten
die tussen wal en schip vallen van het bestaande aanbod. Een maatwerkpilot voor de top
30 cliënten met zware problematiek is hier weer uit voortgekomen. Deze pilot zal in 2019
gestalte krijgen en dnoDoen zal ook hier weer aan bijdragen. Ook verwachten wij het
groeiend veiligheidsrisico in verband met de zwaardere doelgroep in deze pilot aan te
kunnen pakken;
2- Het aantal gezinnen in de aanmelding én opvang. De doorstroom zou gestimuleerd
moeten worden door samenwerking met andere partijen. Daarnaast is er een aantal
gezinnen aangemeld geweest met weinig tot geen inburgering in Nederland. Het gaat dan
om vrouwen met kinderen die uit de Antillen zijn overgekomen (al dan niet met een
tussenstop bij familie) maar ook gezinnen na mislukte hereniging. Dit stelt vragen over de
rechtmatigheid van de opvang én bij voorbaat bemoeilijkte uitstroomperspectief.
3- Het kunnen op- en afschalen van intensieve zorg voor de zwaardere doelgroep is iets om
verder te ontwikkelen in 2019. We doen graag mee aan de pilot die hiervoor is opgezet.
4- Het aantal jongeren in de aanmelding stijgt nog steeds terwijl het aantal begeleidingen
niet navenant toeneemt. De voorgenomen actie om samen met onze ketenpartners
onderzoek te verrichten naar het verbeteren van de overgang 18-/18+ is in 2018 niet van
de grond gekomen. Tegelijk zouden we willen onderzoeken of zwerfjongerenbegeleiding,
net als in andere regio’s, een antwoord is op de problematiek in Den Helder.
5- Wij willen meer inzetten op eerdere preventieve betrokkenheid bij problematiek rond
huisvesting en uitzetting, zowel bij jongerenhuisvesting als bij gezinnen.
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§ 1.4 Ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en stagiaires
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
methode van aanpak. Dit nieuwe beleid zal begin 2019 geëffectueerd worden met de aanstelling
van een parttime ervaringsdeskundige in Den Helder (en 1 in Alkmaar).
Er zijn ook gesprekken geweest met RCO de Hoofdzaak over ervaringsdeskundigen en er is een
oud-cliënt voor opleiding tot ervaringsdeskundige voorgedragen.
Vrijwilligers die actief waren in 2018:
-

Klussenman –een vaste vrijwilliger als klussenman;
Huishoudelijke taken – twee vaste vrijwilligsters ondersteunen bij de huishoudelijke
taken.

Voor de vrijwilligers zijn er functiebeschrijvingen. We zijn zo gelukkig om een paar actieve
enthousiaste vrijwilligers te hebben die zich met hart en ziel inzetten voor onze organisatie. Het
behouden, werven en begeleiden van vrijwilligers vraagt speciale aandacht en inzet van
medewerkers.
Stagiaires
We hebben twee hbo-stagiaires begeleid bij de Centrale Voordeur en Trajectbegeleiding. Met het
ROC zijn wij in overleg over herinrichting van een mbo- stageplek.
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Hoofdstuk 2 Aanmeldingen
Inleiding
dnoDoen maakt in haar werkwijze per locatie gebruik van een centraal meldpunt voor alle vormen
van begeleiding en voorzieningen van dnoDoen. Dit noemen wij de Centrale Voordeur (CV) en de
CV is tijdens kantooruren bereikbaar.
In 2018 waren er 173 aanmeldingen, 4 minder dan in 2017.
Er waren 27 kinderen in de aanmelding betrokken (t.o.v. 8 kinderen in 2017). Op 1 kind na, die
zodanig veel aandacht vroeg dat er een aparte aanmelding van is gemaakt, zijn de andere
kinderen niet geteld bij de aanmeldingen.

Clienten melden zich veelal telefonisch, soms aan de deur, soms per e-mail. Die aanmeldingen
per mail of telefoon van mensen die niet in Den Helder verblijven worden niet altijd genoteerd en
daarom niet geteld als aanmelding.
Er is altijd een aanmeldgesprek met de cliënt, ook als deze door een derde wordt aangemeld.
Tijdens de aanmeldfase wordt gecheckt in welke regio de cliënt het best geholpen kan worden, of
hij recht heeft op opvang, of wij een aanbod kunnen doen dat hoort bij de hulpvraag en of de
cliënt akkoord kan gaan met de voorwaarden voor verblijf (begeleiding, betaling Eigen Bijdrage,
huisregels). Het uitgangspunt is altijd dat er om sociaal-psychische redenen een
huisvestingsprobleem is ontstaan, in combinatie met andere problematiek (schulden, verslaving,

9

psychiatrische klachten). Ook wordt gecheckt of er voor deze cliënt restricties gelden bij dnoDoen
en of er contra-indicaties gelden.
Clienten die in een andere regio beter thuis horen worden verwezen naar geëigende instellingen
in de eigen regio en waar nodig warm overgedragen. dnoDoen neemt cliënten uit andere regio’s
op, als de cliënt aantoonbare en voldoende reden heeft voor vestiging in de Kop van NoordHolland, en het verzoek is ondersteund door een externe hulpverlener of de gemeente. Bij
doorverwijzingen of afwijzingen heeft de voordeurmedewerker externe instanties betrokken om
de cliënt naar een juiste voorziening te geleiden. Dat kan terug naar huis zijn (jongeren), een
voorziening voor verstandelijk beperkten, psychiatrie of verslavingszorg of naar een andere regio.
Clienten met een positief aanmeldingsbesluit komen in aanmerking voor een intake. Tijdens de
intake wordt uitgebreid gesproken over de situatie van de cliënt op de leefgebieden: huisvesting,
financiën, zingeving, dagbesteding, psychisch, lichamelijk, sociaal en praktisch functioneren en
worden de leefregels, de Eigen Bijdrage en de verwachtingen van de cliënt besproken. Na de
intake wordt besloten of de betrokken cliënt kan worden begeleid en geplaatst in het
Doorstroomhuis of Begeleid Wonen, c.q. of er ambulante begeleiding kan plaatsvinden, of in
afwachting van plaatsing reeds met ambulante begeleiding begonnen wordt. Doorverwijzing vindt
plaats als uit de intake blijkt dat de betrokken cliënt door een andere gespecialiseerde instelling
beter geholpen kan worden.
Van de 173 aanmeldingen (2017: 177 aanmeldingen) zijn er:
- 130 toewijzingen (2017: 149 toewijzingen)
- 12 afwijzingen (2017: 9 afwijzingen)
- 3 doorverwijzingen (2017: 2 doorverwijzingen)
- 28 advies (2017: 17 advies).
Het aantal aanmeldingen is dus vrijwel gelijk gebleven, het aantal toewijzingen is verminderd.
Opvallend is dat het aantal adviesgesprekken is toegenomen omdat meer cliënten kwamen voor
een kennismaking, gestuurd door instellingen waar zij verbleven (verstandelijke beperkten
instelling, jeugdzorg, beschermd wonen). Wij vermoeden dat het adviesgesprek onderdeel was
van het gesprek dat door andere hulpverleners met hen gevoerd wordt over de weg naar
zelfstandig wonen.
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§ 2.1 Aanmeldingen verdeeld naar leeftijdscategorie
In onderstaande tabel zijn de aanmeldingen weergegeven naar leeftijdscategorie 17 – 23 jaar en
ouder dan 23. Kinderen zijn in deze categorie niet geteld. Het aandeel van jongeren neemt nog
steeds fors toe in de aanmelding. van 18% in 2015 naar 20,5% in 2016 naar 25,4% in 2017 en
27% in 2018. Ook het aandeel vrouwen boven de 23 jaar is in 2018 toegenomen (van 18% in
2016 naar 30,5% in 2017 naar 35% in 2018.
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§ 2.2 Laatste verblijfplaats bij aanmelding
Van elke cliënt die zich bij ons meldt registreren we wat volgens de Basisregistratie Personen
(BRP) de laatste verblijfplaats is geweest. Onderstaande grafiek toont de procentuele verdeling
hiervan over de populatie. Altijd is er bij de intake een check of de (oorspronkelijke) binding de
regio Kop van Noord-Holland betreft. Over opname van cliënten uit een andere regio wordt altijd
overlegd met andere hulpverleners en de gemeente Den Helder. Alleen als de cliënt een beter
perspectief heeft in de regio Kop van Noord-Holland nemen wij de betreffende cliënt op.

laatste verblijfplaats bij aanmelding
5%

3%

Den Helder

20%

Hollands Kroon
61%

Overig
Schagen

11%

Texel

Het aandeel cliënten met als laatste verblijfplaats Den Helder (van 64% naar 61%) en
Schagen(van 10% naar 5%) is iets verminderd in 2018 ten gunste van Texel (van 2% naar 3%),
Hollands Kroon (van 8% naar 11%)en overige gebieden (van 17% naar 20%).
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§ 2.3 Aangemeld door verwijzende instanties en zelfmelders
Cliënten worden op verschillende wijze bij ons aangemeld. Grofweg kan er gesproken worden van
drie categorieën aanmeldingen, te weten: De zelfmelding, melding door familie en melding door
officiële instanties. De grafiek hieronder toont de manier waarop is aangemeld, waarbij veel
voorkomende officiële instanties apart zijn vermeld. 70% van de cliënten meldt zichzelf aan, dit
1% meer dan 2017. Het andere deel komt na doorverwijzing van familie en vooral andere
instellingen. Er is een lichte toename van meldingen door politie, gemeenten en andere instanties
ten nadele van de andere instanties.

Brijder Familie Gemeenten
GGD
1%
2%
2%
1%
MEE
2%
Overige
instantie
16%
Zelfmelding
70%

GGZ
2%

Politie
4%
Reclassering
1%

§ 2.4 Wachtlijst voor opvang
Gedurende het jaar is er een wachtlijst geweest die af en toe weggewerkt kon worden en al snel
weer ontstond. Gemiddelde lengte schatten wij op 7 tot 8 weken voor cliënten met prioriteit 2 (die
nog een slaapplek ergens hebben) voor 5 tot 12 cliënten.
Wij hanteren een prioriteitsstelling waarbij cliënten met een acuut probleem als nummer 1 zo
spoedig mogelijk worden geholpen. Cliënten die nog een slaapplek hebben bij kennissen,
Nachtopvang of in tijdelijke behuizing verblijven, krijgen een prioriteit 2. Op basis van
beschikbaarheid en datum van aanmelding worden deze cliënten vervolgens benaderd voor een
intake.
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Met de gemeente Den Helder hebben wij de afspraak gemaakt dat wij aan cliënten op de
wachtlijst een bevestigingsbrief meegeven van opname op de wachtlijst, opdat zij een briefadres
kunnen aanvragen. Wij houden, met instemming van de cliënt de gemeente op de hoogte van het
vervolg. Cliënten die alleen een inschrijving willen om een Briefadres te verkrijgen verwijzen wij
terug naar de gemeente.

§ 2.5 Resultaat aanmeldingen
Onderstaande tabel toont het resultaat van de aanmeldingen in percentages naar toewijzing,
afwijzing en doorverwijzing. Het aandeel toewijzing ligt op hetzelfde niveau als 2016.
Toewijzing betekent dat er een traject wordt aangeboden, hetgeen niet altijd resulteert in een
traject omdat soms een cliënt zich terugtrekt. Ook het bestaan van een wachtlijst zorgt ervoor dat
cliënten soms al een oplossing hebben gevonden voor zij aan de beurt voor opname zijn. Een
doorverwijzing houdt in dat er een verwijzing of overdracht is van de cliënt naar een andere, meer
geëigende, instelling. Vaker overbruggen wij de tijd tot een andere instantie ruimte heeft.

Het aantal toewijzingen ligt lager dan in 2017 (75% ten opzichte van 84% in 2017). Het aantal
afwijzingen en doorverwijzingen is licht gestegen. Met name het aandeel adviezen is toegenomen
(van 10% in 2017 naar 16% in 2018).
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Hoofdstuk 3 Begeleidingstrajecten
Inleiding
dnoDoen biedt enerzijds (traject)begeleiding en anderzijds een opvangvoorziening, waar nodig. In
dit hoofdstuk beschrijven wij de (traject)begeleidingen qua soort en geven we een beschrijving
van de cliënten.
De begeleiding is zowel individueel als groepsgericht. Onze begeleiding is gebaseerd op de
methode Krachtwerk. Krachtwerk is opgenomen in de databank effectieve sociale interventies
van Movisie. De cliënten zijn verantwoordelijk voor hun eigen levensonderhoud en worden
begeleid naar een dagbesteding.
Iedere cliënt heeft bij dnoDoen een vaste trajectbegeleider, in welke opvangvorm deze cliënt ook
wordt opgevangen. Bij de Nachtopvang is trajectbegeleiding facultatief. In het Doorstroomhuis
heeft de cliënt ook een woonbegeleider die dagelijks contact maakt en begeleid op de praktische
zaken als leren koken, leren schoonmaken, meegaan naar instanties, enz.
De trajectbegeleider maakt met de cliënt een krachteninventarisatie en een plan van aanpak.
Ook de contacten met externe hulpverleners worden door de trajectbegeleider onderhouden. De
trajectbegeleider schakelt waar nodig externe partners in en stimuleert de dagbesteding extern.
dnoDoen wil de levenskwaliteit van de cliënt verhogen. Dit betekent dat de trajectbegeleiders
samen met de cliënt actief op zoek gaan naar versterking van de draagkracht en de eventuele
onderliggende problemen.
Een deel van het werk van de trajectbegeleider is overgeheveld naar een budgetcoach die
namens stichting Gerent voor dnoDoen werkzaam is. De budgetcoach beheert in overleg met de
cliënt zijn gelden, brengt schulden in kaart en zorgt voor betalingsregelingen. Indien noodzakelijk
wordt er een bewindvoerder gezocht, of de kredietbank betrokken.
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§ 3.1 Aantal trajecten 2018
Onderstaande tabel geeft het aantal begeleidingstrajecten in 2018. Het gaat om een totaal van
137 begeleidingstrajecten, 4 meer dan in 2017. Cliënten in de Nachtopvang zijn vrij om een
traject te aanvaarden of niet.

Het gaat bij deze diagram om cliënten die in het Doorstroomhuis dan wel Begeleid Wonen zijn
begeleid of een ambulant traject hebben gevolgd. Het kan betekenen dat er meerdere
begeleidingen hebben plaatsgevonden van dezelfde cliënt, bijvoorbeeld omdat deze persoon
terug is gekomen na vertrek, ofwel is doorgestroomd naar een woning, of dat er nazorg was.
Het aantal vrouwen is met 31 dit jaar gelijk aan 2017 (31 vrouwen in 2017, 26 vrouwen in 2016,
32 in 2015). Het aantal jongeren in traject ligt met 21 iets boven het aantal jongeren in traject in
2017 (18 jongeren in 2017, 28 jongeren in 2016, 18 in 2015, 10 in 2014 en 6 in 2013).
In totaal zijn er 25 unieke kinderen betrokken geweest bij onze trajecten.
Er zijn 21 kinderen geteld bij Begeleid Wonen (in 2017 waren dat er 7), 4 kinderen in het
Doorstroomhuis (in 2017 geen kinderen) en 2 kinderen bij de ambulante begeleidingstrajecten
(2017 ook 2). (Omdat 1 kind met zijn ouder in 3 trajectvormen heeft gezeten is het cumulatieve
aantal meer dan 25).
Kinderen worden niet meegeteld in de trajecten. Altijd wordt er een risicoanalyse en -taxatie
gemaakt in een gezin en zo nodig contact opgenomen met Jeugdzorg of andere instanties.
Er zijn 92 cliënten uitgestroomd in 2018 (85 in 2018).
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§ 3.2 Culturele herkomst
In de onderstaande tabellen is de culturele herkomst van de cliënten in begeleiding weergegeven.
In de tabellen is een restcategorie ‘overig’ opgenomen waaronder verschillende landen vallen
waar slechts 1 of 2 cliënten vandaan komen.
Het percentage cliënten van niet-Nederlandse culturele herkomst is wederom verder afgenomen,
van 41% in 2016 naar 36% in 2017 naar 33% in 2018.
Van de klanten/trajecten uit de Nederlandse Antillen komen de meesten, net als voorgaande
jaren, van Curaçao.
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§ 3.3 Inkomstensoort bij binnenkomst en vertrek
Hieronder is de verdeling in inkomstensoort van de populatie weergegeven in procenten van het
totaal. De inkomsten bij binnenkomst in onderstaande grafiek zijn weergegeven van alle 137
cliënten die in 2018 begeleid zijn. De inkomsten bij vertrek zijn alleen weergegeven van die 92
trajecten die zijn afgerond. Het gaat dus om een verschillende groep! Van de instromers heeft een
beduidend grotere groep geen inkomen gehad (34%), in vergelijking met 21% in 2017. Bij vertrek
heeft een grotere groep werk in 2018 (23%) t.o.v. 2017 (15%).
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§ 3.4 Dagbesteding bij binnenkomst en vertrek
Hieronder staat vermeld welke dagbesteding de 137 cliënten in 2018 hadden bij de start van de
begeleiding en welke dagbesteding de 92 cliënten hadden bij vertrek. Ook hier geldt dat het om 2
verschillende groepen cliënten gaat, de groep die binnengekomen is in 2018 en de groep die is
uitgestroomd (hetgeen dus slechts ten dele overlappend is). Onze inzet om cliënten aan
dagbesteding te helpen boekt resultaat maar vinden we nog niet voldoende. Nog steeds stroomt
38% van onze cliënten door (of uit) zonder dagbesteding (in 2017: 48%, in 2016: 46%, in 2015:
51% en in 2014: 59%). Voor volwassenen hebben wij (na vertrek van de vorige vrijwilliger in
2017) nog geen andere vrijwilliger kunnen vinden voor begeleiding naar dagbesteding.

§ 3.5 Onderliggende problemen
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De grafiek van onderliggende problemen toont de aanwezigheid van gediagnosticeerde
stoornissen (al dan niet recent) van de 92 uitgestroomde cliënten.
Bij de categorie diagnostiek vastgesteld gaat om psychiatrische diagnostiek.
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. 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
diagnose is vastgesteld.

Ten opzichte van 2017 is het aantal cliënten met vastgestelde diagnostiek weer toegenomen (37
van de 92 in 2018 tegenover 12 in 2017, 26 in 2016 en 25 in 2016). Ook jeugddiagnostiek is
toegenomen (30 in 2018 tegenover 4 in 2017, 8 in 2016 en 7 in 2016). Het vermoeden van
diagnose is iets gedaald (24 in 2018, tegenover 28 in 2017, 35 in 2016 en 27 in 2015
Van de cliënten waarbij geen diagnostiek is vastgesteld is bij de helft wel een vermoeden van
diagnose (24).
Concreet betekent dit dat er bij 66% van de uitgestroomde cliënten sprake is van een diagnose
dan wel vermoeden van diagnose. Dat wil zeggen dat het gaat om 61 cliënten van de 92!
(tegenover 40 van de 85 uitgestroomde cliënten in 2017)!
Vooral het aantal mensen met vastgestelde diagnostiek is toegenomen!
In 2017 weten we de daling van cliënten met vastgestelde diagnostiek aan de komst van de
Nachtopvang, waar de groep met de ernstigste problematiek wordt opgevangen, zonder
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verplichting tot begeleiding. In 2018 is dus het aantal in traject zijnde cliënten met psychiatrische
problematiek flink gestegen van 47% tot 66%!

§ 3.6 Resultaat begeleidingen
Het resultaat van de begeleiding drukken we uit in twee graadmeters:
1- de mate waarin de doelen zijn gehaald
2- en de wijze van uitstroom.
Ad 1: zijn de doelen gehaald
Onderstaande grafiek toont de slagingspercentages, c.q. in hoeverre de doelen, die de cliënt en
hulpverlener tijdens de begeleiding hebben afgesproken, zijn gehaald.
De doelen zijn in het begeleidingsplan opgesteld volgens de wensen van de cliënt over de zaken
die noodzakelijk zijn voor zelfstandig wonen. De mate waarin de doelen worden gehaald kan
worden gezien als een graadmeter voor succes. Er zijn drie categorieën, te weten:
Het merendeel van de doelen wordt gehaald, doelen gedeeltelijk gehaald of onvoldoende.
Onderstaande grafiek heeft betrekking op afgeronde trajecten in het jaar 2018. Bij 70% van de
uitgestroomde cliënten worden voldoende of merendeels de gestelde doelen gehaald (was 74%
in 2017).

Doelen behaald
Onvoldoende
30%

Gedeeltelijk
21%

Merendeel
49%

Ad 2: De wijze van uitstroom
De volgende tabel toont de wijze manier van uitstroom in percentages. Er zijn vijf categorieën:
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1. Verwezen
2. Met ondersteuning verder
3. Zelfstandig verder
4. Door dnoDoen beëindigd (einde dnoDoen)
5. Door cliënt beëindigd (einde cliënt)
De eerste drie categorieën worden gekozen wanneer de trajecten succesvol zijn afgerond in één
van die richtingen. De laatste categorieën zijn gebruikt bij een beëindiging door dnoDoen ofwel
als de cliënt zelf de begeleiding beëindigde, tegen ons advies in.
In totaal is in 2018 69% goed uitgestroomd (tegenover 70% in 2017, 67% in 2016.
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§ 3.7 Leeftijdsopbouw
Om een volledig beeld te geven van de leeftijdsverdeling van alle cliënten die zijn begeleid is
onderstaande tabel opgenomen. Er zijn 7 categorieën van ieder tien jaar.

Ten opzichte van 2017 is er een toename van jongeren en 30-50 jarigen. Er is een afname van
de groep 60 jaar en ouder én de groep 20-30 jarigen die in 2017 de best vertegenwoordigde
groep was (37 in 2018 tegenover 40 in 2017 en 48 in 2016). Concreet betekent het dat 27%
onder de 30 was, een kleine daling ten opzichte van voorgaande jaren (30% in 2017 en 33% in
2016).
Verder is de groep 40-50 jarigen de grootste groep (dat was in 2017 de groep 20-30 jarigen).
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Hoofdstuk 4 Voorzieningen
Inleiding
De redenen dat onze cliënten niet zelfstandig wonen hebben te maken met psychosociale
problematiek van de cliënt, schuldenproblemen en met het ontbreken van vaardigheden.
Daarnaast kampen cliënten dikwijls met problemen op het gebied van verslaving, psychiatrie,
verstandelijke beperking of een combinatie hiervan.
De Nachtopvang is een voorziening waar de drempel laag is gehouden, doordat we wel een bed
aanbieden maar begeleiding niet verplicht stellen. Ondertussen doen wij er alles aan op de cliënt
wel tot begeleiding te motiveren.
Daar waar nodig richt de begeleiding van dnoDoen zich op het motiveren van de cliënt om
gespecialiseerde zorg voor problemen te willen ontvangen en het betrekken van die externe zorg.
Daarnaast is er psychosociale begeleiding die gericht is op het zelfstandig participeren in de
maatschappij en verantwoording dragen voor het eigen leven. Tot de begeleiding naar zelfstandig
wonen behoort ook het begeleiden van de cliënten in hun “goed huisvaderschap” voor de woning
en goed nabuurschap. Als laatste richt de woonbegeleiding in het Doorstroomhuis, zich op het
ontwikkelen, vergroten en behouden van woon- en leefvaardigheden.
De cliënten zijn verantwoordelijk voor hun eigen levensonderhoud en dat van eventuele
meekomende kinderen. Goede contacten met de Voedselbank maken dat we snel cliënten
kunnen aanmelden.
Daarnaast begeleidt dnoDoen cliënten ook ambulant, als preventief traject of in de nazorg, als
een cliënt zelfstandig is gaan wonen.
Er komen meer cliënten in beeld die een langdurige en intensievere begeleiding nodig hebben.
Dat kunnen wij alleen bieden als er onderaannemerschap mogelijk is bij een behandelende partij.
dnoDoen in de Kop van Noord-Holland kent verschillende begeleidingsvormen en voorzieningen,
te weten:
1- Doorstroomhuis, voor 16 weken, gemiddeld intensievere begeleiding in dagelijks wonen;
2- Begeleid Wonen in kamers in huizen in de wijken voor gemiddeld 6 maanden, en zowel
korte als langere ambulante trajecten (in eigen huis of verdienwoning). Op verzoek van de
gemeente is dit aantal in 2018 opgehoogd met de opvang van een groot gezin en extra
gebruik van 1 kamer bij BW;
3- Surpluswoningen voor risicoburgers: 5 eenpersoonswoningen.
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Aan deze opvang- en begeleidingsvormen zijn er in dit verslag hoofdstukken gewijd. De
hoofdstukken geven een beeld van de bezetting en het verloop en geven weer in hoeverre er is
voldaan aan de capaciteitsafspraken met de gemeente.

Ambulante begeleiding
Begeleid wonen
Doorstroomhuis
Totaal

Aantal Clienten
40 (2017: 37)
42 (2017: 48)
55 (2017: 48)
137 (2017: 133)

In 2018 zijn er 137 trajecten geweest.
Ambulante begeleiding bestaat uit zowel begeleiden bij verdienwoningen en het Kort Ambulant
Traject als preventie en nazorg. In 2018 hebben wij cliënten van 3 verdienwoningen begeleid
(2017: 4). Dit is door gewijzigd beleid van de woningcorporatie minder dan we hadden gewild.
In 2018 zijn er bij Begeleid Wonen iets minder cliënten begeleid dan in 2017. Daartegenover
staat dat er meer trajecten in het Doorstroomhuis geweest.

§ 4.1 Nachtopvang
Op 14 november 2016 is de Nachtopvang geopend. De Nachtopvang is een voorziening voor 8
personen. Er zijn 2 tweepersoonskamers en 2 eenpersoonskamers voor mannen en er is een
aparte afdeling met een tweepersoonskamer voor vrouwen. Als er geen vrouw(en) zijn mogen
mannen ook gebruik maken van de vrouwenkamer. Het verblijf is van 21.00 uur tot 9.00 uur de
volgende dag. (M.i.v. 2018 is de Nachtopvang in de wintermaanden vanaf 19:00 uur open.) Er is
een roulatielijst, waar alle geïnteresseerden op staan. Iedereen weet daardoor of er
gegarandeerd een plek is of niet. De Nachtopvang is gratis. Bij crisismeldingen vanuit politie of
zorginstellingen wordt ofwel de vrouwenkamer gebruikt, ofwel een stretcher bijgeplaatst.
Aantallen
Het aantal unieke personen dat in de duur van het bestaan van de Nachtopvang gebruik heeft
gemaakt is 70. Dat is 7 minder unieke mensen dan in 2017. Dat waren 60 mannen en 10
vrouwen.
Het gemiddelde aantal nachten dat cliënten verbleven is 28 nachten (30 in 2017). 14 personen
verbleven slechts 1 nacht (18 in 2017) en 1 persoon verbleef meer dan 200 nachten (2 in 2017).
Met deze cliënt zijn uitgebreide trajecten opgezet, en hij behoort tot de groep waarover in de
trends is gesproken die intensievere outreachende zorg behoeven.
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De gemiddelde leeftijd is 37,2 (39,5 jaar in 2017) en er waren 21 onder 27 jaar (14 personen in
2017). De jongste 2 cliënten waren beiden 18 jaar. De oudste cliënt was een man van 65 jaar (in
2017 een vrouw van 72 jaar).
Uitstroom
Van de 70 unieke personen is van 31 personen (2017: 24 personen) de uitstroom bekend:
Naar Doorstroomhuis: 7 personen
Naar Begeleid Wonen: 5 personen
Naar Beschermd Wonen/Kliniek: 3 personen
Naar eigen kamer of woning: 10 personen
Naar een andere regio: 6 personen.
De overige personen zijn nog steeds cliënten van de Nachtopvang (NO) óf hun bestemming is
onbekend. Een klein deel van de cliënten die gebruik maken van de NO (4 personen) hebben op
korte en middellange termijn geen uitzicht op een andere vorm van opvang of begeleiding. Deze
personen zijn bij alle partijen bekend en zullen hopelijk in de nieuwe pilot ‘Tussen Wal en Schip’
een plek vinden.
Bezetting
De gemiddelde bezetting was 5,3 persoon per nacht, dat is een percentage van 67%. Het
bezettingspercentage is beïnvloed door het aantal vrouwen. Is er één vrouw in de vrouwenkamer,
dan staat er per definitie een bed leeg. Dit drukt het bezettingspercentage.
De bezetting varieerde tussen 1 en 10 personen (bij winterprotocol). In de maanden november en
december is er een plotse drastische daling van het aantal bedden en unieke personen geweest.
In beide maanden kwamen 7 unieke personen naar de Nachtopvang (9 totaal), op het
gemiddelde van 13 unieke personen gemiddeld per maand in heel 2018. Deze daling is te
verklaren uit een aantal cliënten die zijn doorgestroomd naar Doorstroomhuis, elders opgenomen
of na de ernstige incidenten in de zomer geweigerd zijn voor de Nachtopvang (in januari 2019
groeide het aantallen weer terug op volle bezetting).
De ingang van vervroegde openingstijden in december 2018 naar 18.00 uur sloeg aan en heeft
ertoe geleid dat 75% vóór 18.30 uur binnen kwam.
Veiligheid
Met een goede sfeer en persoonlijk contact zorgen onze woonbegeleiders voor een veilige
omgeving. In de zomer is in 2 weken tijd een aantal flinke incidenten geweest, veroorzaakt door 3
cliënten waarbij medewerkers ernstig zijn bedreigd, onze bestelwagen werd vernield, en tot 4x toe
ruiten werden ingegooid. Na aangifte en overleg met politie en ketenpartners zijn er maatregelen
genomen op korte termijn. Daarnaast zijn er gesprekken gaande over lange termijnoplossingen
voor de groep langdurige zorgmijders.
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In 2018:
zijn er 70 unieke cliënten toegewezen aan de Nachtopvang:
60 mannen en 10 vrouwen.
De bezetting was gemiddeld 66,5%.

§ 4.2 Doorstroomhuis
Het Doorstroomhuis biedt 17 kamers voor 17 cliënten of gezinnen. Iedere kamer heeft eigen
wc/douche en ófwel eigen kookgelegenheid (de grotere kamers) ofwel een gemeenschappelijke
keuken. Er is geen gemeenschappelijke huiskamer. Ieder heeft zelfstandige toegang tot het pand,
en kan ook overdag in zijn kamer verblijven. De huisregels zijn strakker dan in Begeleid Wonen in
de wijken. Zo is er een eindtijd van binnenkomen, 23.00 uur doordeweeks en 0.00 uur in het
weekend (die cliënten die nachtwerk verrichten krijgen aangepaste tijden). De aanpak van
Doorstroomhuis voorziet in een adequate opvang, passend bij de vraag van cliënten voor wie het
uitstroomtraject niet direct helder is.
In 2018 zijn er totaal 55 bewoners Doorstroomhuis geweest.
39 cliënten zijn in 2018 ingestroomd en 42 cliënten zijn gedurende 2018 uitgestroomd.
De cliënten die in 2018 zijn uitgestroomd, verbleven gem. 4,1 mnd.(2017:4,9 mnd)
De bezettingsgraad gedurende het hele jaar was 84% (2017:94,4 %).
De daling van de bezettingsgraad is te begrijpen uit de 4 à 5 weken dat er ernstige incidenten
waren die impact hadden op het hele team. Ruiten van zowel de opvang als de Centrale Voordeur
werden meermalen ingeslagen, bedrijfswagen vernield en medewerkers bedreigd (zie Hoofdstuk
1 ontwikkelingen). Daarnaast hebben we met ziekte te kampen gehad bij de Centrale Voordeur
waarvoor het lastig was tijdig goede vervanging te vinden.

§ 4.3 Begeleid Wonen
Begeleid Wonen biedt begeleiding aan mensen die door verschillende omstandigheden tijdelijk
niet zelfstandig kunnen wonen. Sommigen dreigen hun eigen woning kwijt te raken, anderen zijn
dak- of thuisloos geworden maar hebben een tijdelijk verblijf gevonden, weer anderen zijn
doorgestroomd vanuit het Doorstroomhuis en hebben nog langer trajectondersteuning of nazorg
nodig bij de opbouw van hun nieuwe zelfstandige leven.
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Op verzoek van de gemeente is in 2018 de leeg gekomen boventallige crisiswoning behouden en
toegekend aan een gezin met 7 kinderen. Dat betekent dat ook het aantal kamers navenant
groter is, zonder dat dat geteld wordt als begeleiding. Daarnaast is er een kamer extra in BW. Dat
betekent dat we inmiddels meer opvangplekken hebben dan in de opdracht is gevraagd:
- 4 woningen met tezamen 13 kamers voor Begeleid Wonen
- 5 eenpersoons surpluswoningen
- 1 extra woning met 5 kamers

In Begeleid Wonen zijn er in totaal 85 cliënten begeleid,
In eigen woningen Begeleid Wonen zijn er 42 cliënten opgevangen en begeleid (2017:48),
ambulant (zonder opvang) zijn er 40 mensen begeleid (2017:37).
In totaal waren er 51 nieuwe cliënten in 2018 (waarvan 29 ambulant) en 51 stroomden uit.
Van de in 2018 uitgestroomde cliënten waren er gemiddeld:
29 Ambulante begeleiding, gemiddeld 5,9 mnd. begeleid;
22 Begeleid Wonen (opvang in de wijken), gemiddeld 12 mnd. begeleid.
Dit gemiddelde is ernstig verhoogd door de uitstroom van een gezin uit de crisiswoning na een
verblijf van 7 jaar. Als dit gezin niet wordt meegeteld is de gemiddelde verblijfsduur 5,6 mnd.
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§ 4.4 Surpluswoningen voor ex-gedetineerden en risicoburgers
In samenwerking met het Veiligheidshuis, de reclassering en andere ketenpartners biedt
dnoDoen surpluswoningen aan. Voor deze woningen worden ex-gedetineerden of cliënten met
een veiligheidsrisico via het Veiligheidshuis voorgedragen. Plaatsing is mogelijk in overleg met de
ketenregisseur Bijzondere Doelgroepen van de gemeente, de woningcorporatie en andere bij de
casus betrokken instanties.
Dankzij de intensieve samenwerking is er onder regie van het Veiligheidshuis een aantal cliënten
begeleid in de surpluswoningen met zware problematiek. In deze gevallen was een intensieve
samenwerking met reclassering, politie en GGZ toereikend om tot positieve uitstroom te leiden.
Deze intensief te begeleiden doelgroep lijkt toe te nemen.
De bewoning van Surpluswoningen over het jaar 2018:
Aanbod
Surpluswoningen
risicoburgers

capaciteit

bezetting

5 eenpersoonswoningen

11 cliënten

gem bezetting
72%

De lage bezettingsgraad is te danken aan de noodzaak van renovatie van meerdere woningen.
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Slotwoord
In 2018 heeft dnoDoen in de locatie Kop van Noord-Holland haar in 2017 in gang gezette
werkwijze kunnen voortzetten terwijl de zelforganisatie van het team is ontwikkeld De opvang
heeft weer een slag gemaakt in de professionalisering van de organisatie.
We kunnen constateren dat de deze leerweg naar meer professionalisering niet ten koste van de
productiviteit is gegaan.
Het Doorstroomhuis, Begeleid Wonen en de Nachtopvang hebben goed kunnen voorzien in wat
de behoefte is in Den Helder. We hebben bijgedragen aan het onderzoek naar ‘Tussen wal en
schip’, voor die cliënten die niet binnen de structuur tot hun recht komen. Met het verwerven van
het Wmo-contract begeleiding individueel extra kunnen wij nu ook zwaardere cliënten opvangen
en begeleiden.
De uitdagingen 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. D. Vernooij, manager sociaal ondernemerschap
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