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Jaarverslag dnoDoen 

1. Inleiding  
dnoDoen levert dit jaar een jaarverslag af met als doel stakeholders en andere belanghebbenden te 

informeren over onze prestaties over het jaar 2018. In grote lijnen is dit jaarverslag gebaseerd op de Richtlijn 

RJ 400 van de jaarverslaglegging. dnoDoen doet op deze wijze onverplicht verslag van het jaar 2018 omdat 

deze aansluit op de voorgaande jaren en bovendien samen met de jaarrekening een compleet beeld geeft.  

De belangrijkste stakeholders (subsidiënten) zijn de centrumgemeenten Alkmaar, Den Helder en Hoorn. In 

Alkmaar bestaat naast de subsidie ten behoeve van Maatschappelijk opvang, ook Wmo-productie voor 

Beschermd Wonen/Begeleiding. Daarnaast hebben wij verantwoording af te leggen aan de gemeente 

Zaanstad voor onze Wmo-productie in deze gemeente. Tot slot hebben wij productie gemaakt ten behoeve 

van Tijdelijk Huisverbod in West-Friesland en productie ten behoeve van cliënten met een strafrechtelijke titel 

vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid.  

Middels dit jaarverslag 2018 willen wij aan alle subsidieverstrekkende gemeenten, andere financiers en 

andere belanghebbenden verantwoording afleggen over onze activiteiten en inzage geven in onze financiële 

informatie over het jaar 2018.  
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1.1 Missie en visie dnoDoen Begeleiding Opvang Wonen 
 

Missie 

Meer met mensen 

‘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 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 

Begeleiding, opvang en wonen 

‘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 we mensen een veilige plek in één van 

onze woonvoorzieningen. 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 

we nauw samen met organisaties voor wonen, welzijn en zorg.’ 
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1.2 Stichting dnoDoen 
De rechtspersoon dnoDoen is een stichting. Het bestuur van de stichting is opgedragen aan de directeur-

bestuurder. De raad van toezicht is het toezichthoudende orgaan van dnoDoen. Van zowel het bestuur als de 

raad van toezicht zijn de taken en verantwoordelijkheden opgenomen in een reglement. 

dnoDoen heeft krachtens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) een actieve ondernemingsraad (OR). De 

cliëntenvertegenwoordiging van dnoDoen is middels een cliëntenraad geregeld.  

dnoDoen heeft vestigingen in de centrumgemeenten Alkmaar, Hoorn, Den Helder en Zaanstad. Zij 

organiseert voor de regio’s Noord-Kennemerland, West-Friesland, Kop van Noord-Holland en  de gemeente 

Zaanstad maatschappelijke opvang en begeleiding  van cliënten uit die regio.  

dnoDoen is in 2018 gestart met zelforganisatie. Het managementteam bestaat uit drie personen te weten: 

De directeur-bestuurder, manager primair proces en manager sociaal ondernemerschap.  Het nieuwe 

organigram vindt u onder paragraaf 3.5. 

dnoDoen wordt grotendeels gefinancierd door de centrumgemeenten Alkmaar, Hoorn en Den Helder, via de 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Beschermd Wonen. Voor dit laatste heeft dnoDoen in 

Alkmaar 12 plaatsen beschermde woonvoorzieningen (het zgn. Wonen Extra).  

1.3 Kernactiviteiten 
De dienstverlening van dnoDoen aan cliënten is primair gericht op 10 leefgebieden, w.o. wonen, financiën, 

het algeheel maatschappelijk functioneren en een zinvolle dagbesteding. Wij maken gebruik van de 

methodische aanpak Krachtwerk. Krachtwerk is opgenomen in de databank effectieve sociale interventies 

van kennisinstituut Movisie. Kijk voor meer informatie over deze methodiek op onze website 

(www.dnodoen.nl). 

 

De dienstverlening heeft een aantal essentiële kenmerken bestaande uit een keten van 

preventie/begeleiding en opvang/woonbegeleiding.  

Trajectbegeleiding vormt de ‘backbone’ van de organisatie. Woonbegeleiding is de uitvoerende vorm van het 

traject rond een voorziening.  

 

De voorzieningen die wij bieden zijn een Noodopvang in crisissituaties, Housing First, Begeleid Wonen, 

Nachtopvang en Trajectbegeleiding. Ook biedt dnoDoen Ambulante begeleiding in alle regio’s. In Noord-

Kennemerland organiseert dnoDoen naast de basisopvang ook Briefadressen, een Woonproject voor 

zwerfjongeren en een Trainingshuis. Tevens hebben wij de voorziening Wonen Extra voor cliënten met een 

beschermd-wonen-indicatie en een voorziening voor uitgeprocedeerde asielzoekers met minderjarige 

kind(eren) die wel over een verblijfstatus beschikken. In West-Friesland bieden wij naast de Opvang en 

Trainingshuis ook de uitvoering van het Tijdelijke Huisverbod en het Kamer met Kansen-project. In de Kop 

van Noord-Holland zijn er, naast Begeleid Wonen, eveneens een aantal Noodwoningen in een surplus voor 

met name ex-gedetineerden en gezinnen met kinderen. Daarnaast zijn er een Doorstroomhuis en een 

Nachtopvang. In Zaandam heeft dnoDoen een locatie aan de Westzijde voor Kortdurende opvang en 

Ambulante trajecten in de regio Zaanstreek  In alle regio’s kunnen cliënten die in begeleiding zijn 

gebruikmaken van budgetcoaching. 

 

  

https://www.dnodoen.nl/voor-professionals/onze-werkwijze/krachtgericht-werken-door-dnodoen/
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1.4 Begeleiding 
Zoals in de introductie reeds beschreven is, kent dnoDoen twee begeleidingsvormen: Trajectbegeleiding en 

Woonbegeleiding. 

1.5 Voorzieningen 
a) Nachtopvang (Alkmaar en Den Helder) 

b) Trainingshuis (Hoorn en Alkmaar) 

c) Doorstroomhuis (Den Helder) 

d) Briefadressen 

e) Wonen in de wijk, waaronder Begeleid Wonen 

f) Woonproject voor zwerfjongeren in Heerhugowaard  

g) Coördinatie Tijdelijk Huisverbod  
h) Wonen Extra (Beschermd wonen)   

i) Kamers met Kansen 

j) Doorstroomvoorziening Heerhugowaard  

k) Ambulante trajecten, tweedekansbeleid in Zaandam  

l) Housing First 

m) Kortdurende opvang 

 

a. Nachtopvang 

De Nachtopvang is een voorziening voor personen die een zwervend bestaan leiden.  

De Nachtopvang Alkmaar heeft 26 plaatsen en is het hele jaar open.  

De Nachtopvang in Den Helder heeft maximaal 8 plaatsen.  

 

b. 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 met het ontbreken van vaardigheden of 

motivatie. Daarnaast kampen cliënten dikwijls met problemen op het gebied van verslaving, psychiatrie en/ 

of verstandelijke beperking.  

De cliënt heeft begeleiding van een woonbegeleider en een trajectbegeleider. De begeleiding is zowel 

individueel als groepsgericht. dnoDoen werkt met de methode Krachtwerk.  De woonbegeleider biedt in het 

kader van het begeleidingsplan individuele hulp. Daarnaast organiseert hij/zij (samen met andere 

instellingen) groepsgerichte activiteiten gericht op het aanleren van vaardigheden zoals koken, budgetteren 

etc. De cliënten zijn verantwoordelijk voor hun eigen levensonderhoud en dat van eventueel meekomende 

kinderen.  

Samen met de traject- en woonbegeleider en cliënt wordt het begeleidingsplan via de methode Krachtwerk 

vormgegeven. De trajectbegeleider heeft hier de eindverantwoordelijkheid in. De begeleidingsplannen 

kunnen afspraken bevatten die pas in een volgende fase worden uitgevoerd. De trajectbegeleider schakelt 

waar nodig externe partners in. Dit betekent dat de trajectbegeleiders actief op zoek gaan naar eventuele 

onderliggende problemen en vervolgens de cliënt motiveren richting gepaste zorg.  

c. Doorstoomhuis  
Het Doorstroomhuis Kop van Noord-Holland biedt begeleiding aan mensen die door verschillende 

omstandigheden tijdelijk niet zelfstandig kunnen wonen en geen eigen huishouden kunnen draaien. 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 en/of verstandelijke beperking. Een zo hoog mogelijke 

kwaliteit van leven voor de cliënt en het daarmee minimaliseren van de kans op terugval 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 komen van de cliënt in wisselwerking met zijn omgeving. Bij het Doorstroomhuis werkt de cliënt aan zijn 

basisvaardigheden voor zelfstandig wonen en leven.  
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d. Briefadressen 

Briefadressen is een dienst van dnoDoen ten behoeve van personen uit Noord-Kennemerland die: 

1. Dakloos zijn; 

2. Geen vast adres of reguliere woonplaats hebben;  

3. Wel een (tijdelijke) kamer hebben, maar zich van de verhuurder niet als huurder op het adres mogen 

inschrijven. 

 

Een briefadres stelt cliënten in staat om met instanties en organisaties te communiceren en een uitkering te 

ontvangen. Deze uitkering is veelal een bijstandsuitkering verminderd met de woonkostencomponent.  Als 

cliënten daar behoefte aan hebben kunnen we post voorlezen en helpen we met het invullen van 

formulieren. Ook geven we advies.  Voor het voeren van gesprekken met instanties en organisaties kunnen 

cliënten gebruik maken van de telefoon. Eventueel worden cliënten via de Briefadressen geleid naar het 

Meldpunt Vangnet & Advies. Vrijwel alle briefadreshouders zijn alleenstaand. 

 

e. Wonen in de wijk  

Wonen in de wijk biedt woonbegeleiding aan mensen die door verschillende omstandigheden tijdelijk niet 

zelfstandig kunnen wonen en dak- of thuisloos zijn. De reden van deze dak- of thuisloosheid 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. Onze begeleiding is uiteindelijk gericht op het toewerken naar 

zelfstandigheid voor de cliënt. Wij streven hierbij naar een, voor de cliënt, zo hoog mogelijke haalbare 

kwaliteit van leven.  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. Tevens 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 hulpverlener van dnoDoen. De begeleiding is individueel en wordt 

vormgegeven aan de hand van de methode Krachtwerk.. De woonbegeleider biedt in het kader van het 

begeleidingsplan individuele hulp. De cliënten zijn verantwoordelijk voor hun eigen levensonderhoud en dat 

van eventueel meekomende kinderen.  

f. Woonproject voor zwerfjongeren in Heerhugowaard  

dnoDoen heeft een 12 tal HAT-eenheden (Huisvesting Alleenstaande en Tweepersoons huishoudens) in de 

Titanialaan in Heerhugowaard waar zwerfjongeren maximaal een jaar mogen verblijven. Jongeren ontvangen 

een huurdersverklaring en kunnen uitstromen naar de reguliere (sociale) huisvesting.  

 

g. Coördinatie Tijdelijk Huisverbod  

dnoDoen verzorgt  de coördinatie van de hulpverlening betreffende huisverboden, opgelegd door  

burgemeesters in de regio West-Friesland. 

h. Wonen Extra 

Wonen Extra Noord-Kennemerland biedt opvang (op basis van een indicering op basis van de functie 

Kleinschalig Wonen) aan mensen die langdurig niet in staat zijn om zelfstandig te wonen. De begeleiding op 

deze afdeling is intensief en ondersteunend van aard. Het gaat om een extra kwetsbare groep mensen met 

psychiatrische problemen (brede zin) en verschillende daaruit voortvloeiende psychosociale problemen. 

 

Een verblijf binnen Wonen Extra duurt zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk is. Een multidisciplinair 

team levert zorg, behandeling en begeleiding. Het gaat hier om intensieve zorg en begeleiding van gemiddeld 

12 á 15 uur per week per cliënt. De begeleiding is gericht op uitstroom. Tegelijkertijd is er een doelgroep 

waarvan uitstroom niet direct te verwachten is. Hierbij ligt de nadruk van de begeleiding op het stabiliseren 

van de leefsituatie en het behoud van vaardigheden. Het creëren van een “zo gewoon” en “prettig” mogelijk 

leefklimaat is daarbij van belang. Dit alles met als doelstelling: “Middels begeleiding en behandeling de cliënt 

in staat stellen zich te ontwikkelen richting een (semi-) zelfstandig bestaan”. 
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i. Kamers met Kansen 

Kamers met Kansen (KmK) in de regio West-Friesland is bedoeld voor het begeleid wonen van jongeren in de 

leeftijd van 18 t/m 25 jaar die een steuntje in de rug nodig hebben bij leren, werken en wonen en in de 

persoonlijke levenssfeer. dnoDoen, de gemeente Hoorn en volkshuisvester Intermaris werken in dit project 

nauw samen. Een Kamers met Kansen-traject integreert wonen, leren, werken en coaching en is met name 

bedoeld voor 24 jongvolwassenen, waarvan maximaal 8 jonge moeders met kinderen. De jongeren hebben 

een combinatie van een huurcontract en een coaching- of begeleidingscontract. De kamers worden door 

Intermaris rechtstreeks aan de jongvolwassenen verhuurd.  

Het gaat om een tijdelijke voorziening voor een verblijf van gemiddeld anderhalf- tot maximaal twee jaar met 

daarna de garantie op doorstroom naar een zelfstandige (jongeren)huurwoning.  

Na minimaal anderhalf jaar kunnen de jongeren aanspraak maken op garantie om door te stromen. 

 

j. Doorstoomvoorziening Heerhugowaard 

Doorstoomvoorziening Lindeboomplein in de regio Alkmaar is bedoeld voor volwassenen met kinderen die 

veelal om economische redenen dakloos zijn geworden. De begeleiding is vooral gericht op lichte 

ondersteuning. De verblijfsduur is kort en bestaat uit een korte overbrugging naar reguliere huisvesting. De 

doorstroomvoorziening is gevestigd in Heerhugowaard. 

 

k. Ambulante trajecten in Zaanstad 

dnoDoen begeleidt ambulant meerdere cliënten in Zaanstad.  

 

l. Housing First 

Cliënten worden in Alkmaar vanuit de Nachtopvang of vanaf de straat direct geplaatst in een woning. Door 

middel van intensieve begeleiding worden cliënten die  geruime tijd met veelal meervoudige problematiek te 

maken hebben in een stabiele woonsituatie gebracht. In 2018 is het aantal woningen voor Housing First niet 

gegroeid. Verder werden 3 cliënten begeleid in afwachting van een geschikte woning voor Housing First. 

Inmiddels (2019) heeft dnoDoen 10 woningen voor Housing First.  

 

m. Kortdurende opvang 

In Zaandam hebben worden 9 cliënten kortdurend opgevangen in ons pand aan de Westzijde waar tevens 

ons kantoor is gevestigd.  

1.6 Werkgebieden 
Het werkgebied van dnoDoen bestaat uit de 19 gemeenten in Noord-Kennemerland, West-Friesland, de Kop 

van Noord-Holland en de Zaanstreek. In Noord-Kennemerland zijn dat Alkmaar (inclusief Schermer en Graf-

de Rijp), Castricum, Langedijk, Heerhugowaard, Bergen, Heiloo en Uitgeest. In West-Friesland zijn dat 

Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Medemblik, Koggenland, Stede Broec en Opmeer. De centrumgemeenten 

van deze regio’s zijn Alkmaar en Hoorn.  

In de Kop van Noord-Holland zijn het de gemeenten Hollands Kroon, Schagen, Texel en centrumgemeente 

Den Helder. In de Zaanstreek is  dnoDoen actief in de gemeente Zaanstad.  
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1.7 Samenwerkingsrelaties 
dnoDoen werkt samen met gemeenten, zorginstellingen, woningbouwcorporaties en collega 

maatschappelijke organisaties aan een optimale hulpverlening voor cliënten. 

dnoDoen heeft daarbij de volgende samenwerkingsovereenkomsten gesloten: 

 

Algemeen 

 

 dnoDoen is lid van Sociaal Werk Nederland en Federatie Opvang.  

 dnoDoen werkt samen met de onderzoeksgroep Impuls van de Radboudumc  t.b.v. kennis delen en 

innovatie.  

 dnoDoen werkt in uiteenlopende situaties samen met politie en reclassering. (o.a. surpluswoningen) 

 dnoDoen werkt daarnaast samen met de Veiligheidshuizen in de regio Noord-Holland Noord en heeft 

daarvoor een convenant afgesloten. 

 

Regio Noord-Kennemerland 

 

 dnoDoen werkt outreachend als ketenregisseur voor zwerfjongeren met de ketenpartners (o.a. MEE 

de Wering en Stichting Parlan) in Noord-Kennemerland op basis van een convenant ten behoeve van 

outreachende zorg voor zwerfjongeren. 

 dnoDoen werkt samen met woningbouwvereniging Woonwaard uit Alkmaar betreffende innovatieve 

oplossingen voor huisvesting. 

 dnoDoen maakt onderdeel uit van Team Complexe Casussen in Noord-Kennemerland. 

 dnoDoen neemt deel aan het Bondgenootschap Geletterdheid Kennemerwaard. Samen met 

overheden, maatschappelijke organisaties, taalaanbieders en bedrijven zetten wij ons in om 

laaggeletterdheid te voorkomen en te verminderen.  

 dnoDoen werkt samen met GGD Hollands Noorden, Brijder Verslavingszorg en GZZ Noord-Holland-

Noord in het toeleiden van kwetsbare doelgroepen naar zorg. 

 

Regio West-Friesland 

 

 dnoDoen werkt samen met de ketenpartners in Veilig Thuis voor Tijdelijk Huisverbod bij huiselijk 

geweld en ter voorkoming daarvan in West-Friesland. Hierbij begeleiden wij cliënten in te nemen 

stappen naar de hulpverlening. We verstrekken informatie aan verwijzers en wijzen cliënten 

preventief door naar hulpverlenende instanties.  

 dnoDoen neemt deel in het expertteam van de Brede Centrale Toegang in West-Friesland en werkt 

samen met GGD Hollands Noorden en het Leger des Heils voor de toeleiding van kwetsbare burgers 

naar de maatschappelijke opvang. 

 dnoDoen werkt samen met Leger des Heils in Hoorn voor pilot Houvast voor jongvolwassenen met 

jeugdzorgachtergrond. 

 dnoDoen werkt samen met alle volkshuisvesters uit Hoorn en West-Friesland en de verzamelde 

gemeenten en organisaties Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen in verband met de 

uitstroom van onze zorginstellingen.  

 dnoDoen werkt samen met sociale wijkteams in West-Friesland. 

 

Regio Kop van Noord-Holland 

 

 dnoDoen werkt samen met woningbouwcorporatie Woningstichting Den Helder en 

woningbouwvereniging Woontij uit Den Helder, betreffende het laatste-kans-beleid ter re-integratie. 

 dnoDoen neemt deel aan het nazorgoverleg ex-gedetineerden in het Veiligheidshuis Den Helder 

samen met gemeente, Veiligheidshuis (VHH), reclassering en politie. 

 dnoDoen werk samen met Veiligheidshuis, gemeente en reclassering voor opvang en begeleiding in  

surpluswoningen voor ex-gedetineerden en risicoburgers in Kop van Noord-Holland.  
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 dnoDoen Den Helder neemt deel aan het OGGZ overleg met GGD, Veiligheidshuis, GGZ, Brijder en 

politie 

 werkgroep de Verbinding in Den Helder, met GGD, gemeente, en andere zorgpartijen voor 

aansluiting ambulantisering in de wijken van de stad. 

 dnoDoen werkt samen met sociale wijkteams in Kop van Noord-Holland. 

 

Regio Zaanstreek 

 

- dnoDoen werkt in Zaanstad samen met Leger des Heils en  Leviaan voor het opzetten van pilot 

Housing First. 

- dnoDoen werkt in Zaanstad samen met sociale wijkteams. 
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2. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 
dnoDoen werkt volgens het raad van toezichtmodel. Conform de Zorgbrede Governancecode is er een 

bestuursreglement en een reglement voor de raad van toezicht opgesteld. Daarbij geldt de ‘gouden regel’, 

‘pas toe of leg uit’ waar het gaat om het wel of niet toepassen van de Governancecode.  

2.1 Directie 
Naam functie Nevenfuncties 

De heer mr. J.H. Rabenberg, BBA directeur-bestuurder Voorzitter bestuur Stichting Gerent. 

Voorzitter bestuur, afdeling D66 Heiloo, tot 

1 mei 2018. 

Voorzitter bestuur Stichting De Wilde Vaart 

 

De directeur- bestuurder heeft een dienstverband van 36 uur per week en ontvangt salaris conform de 

richtlijnen van de cao Sociaal Werk. 

2.2 Toezichthouders  
Naam Aandachtsgebied Nevenfuncties 

Mevrouw L. Franken Voorzitter M.i.v. 1-1-2018 vice-voorzitter Stichting Trigoon, de 

rechtsopvolger van Stichting leerzaam te Hoorn, 

M.i.v. 1-1-2018 voorzitter algemeen bestuur Wonen Plus Welzijn 

te Schagen, 

M.i.v. 24-5-2018 lid raad van toezicht van Stichting Sarkon te 

Den Helder. 

Mevrouw K. Oyunlu Lid, juridisch deskundige Rechter bij rechtbank Noord-Holland 

Raadsheer-plaatsvervanger  bij gerechtshof Den Haag 

Lid raad van toezicht Bibliotheek Zuid-Kennemerland 

M.i.v. maart 2018: lid van de raad van toezicht van SIG in 

Beverwijk 

De heer B. Broxterman Lid, namens cliënten Directeur-bestuurder  Woningstichting Anna Paulowna 

De heer R. Schuurman Lid, financieel deskundige Manager business analysis & control Wolters Kluwer NV 

Directeur/Eigenaar Sophisol BV 

Mevrouw M. Hilstra Lid, welzijn deskundige Directeur/Eigenaar Family Academy Empowerment Trainingen 

Lid bestuur PvdA gewest Noord-Holland tot september 2018 

Lid bestuur zorgcoöperatie Texel Samen Beter 
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2.3 Verslag van de raad van toezicht 
 

Inleiding 

De raad van toezicht (rvt) ziet erop toe dat de bestuurder onze stichting op een adequate wijze bestuurt en 

vertegenwoordigt. De taken en bevoegdheden van de rvt zijn expliciet beschreven in de statuten van de 

stichting en het hierop gebaseerde reglement voor de rvt.  De rvt heeft een toezichtkader en een 

toetsingskader geformuleerd. Verder liggen de taken en bevoegdheden vast in het reglement auditcommissie 

en het reglement commissie kwaliteit en veiligheid. De rvt hanteert de Zorgbrede Governancecode. De rvt is 

aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in Zorg en Welzijn(NVTZ) als 

belangenorganisatie voor zorg en welzijn. 

De rvt werft haar leden volgens vastgestelde profielschetsen, waarin de gewenste deskundigheid en ervaring 

is beschreven. Binnen de rvt wordt gestreefd naar een vertegenwoordiging vanuit de invalshoeken: algemeen 

bestuurlijk, juridisch, financieel, beleidsinhoudelijk en volkshuisvesting.  

Gedurende het verslagjaar 2018 zijn al deze beleidsterreinen in de rvt vertegenwoordigd en waren er geen 

vacatures te vervullen.  

 

Vergaderingen en werkwijze 

De rvt heeft in 2018 een viertal reguliere vergaderingen belegd, te weten op 31 januari, 15 mei,   

 5 september en 7  november.  Er wordt gewerkt met een jaarplanning, zodat vooraf duidelijk is welke 

onderwerpen op de agenda komen. De reguliere vergadering van 3 juli werd als gevolg van het ontbreken 

van agendapunten afgelast, maar is er wel overleg gevoerd met de OR . Op 5 september heeft er een overleg 

plaats gevonden met de cliëntenraad. De directeur-bestuurder is eveneens secretaris van de rvt en bij deze 

vergaderingen aanwezig. Van de vergaderingen worden notulen gemaakt. 

Dit jaar was er een extra overleg ingepland met de accountant over de jaarrekening en het jaarverslag op 31 

mei. Omdat de jaarstukken over 2017 niet in definitieve vorm aanwezig waren geweest tijdens de reguliere 

rvt- vergadering van 15 mei, werden de voorzitter en vicevoorzitter door de overige leden gemachtigd om op 

31 mei de stukken definitief vast te stellen. 

Tussentijds is er overleg tussen voorzitter rvt en directeur-bestuurder waarin de vergaderagenda en 

ontwikkelingen die op dat moment van belang zijn, worden besproken.  

De voorzitter van de rvt is afgelopen jaar tweemaal rechtstreeks benaderd, eenmaal door een cliënt, 

eenmaal door een bekende van een cliënt. In beide gevallen is het contact verlegd naar de bestuurder, die 

de verdere afwikkeling voor zijn rekening heeft genomen. Dit was aanleiding om te bezien of op de website 

nog duidelijker aangegeven kan worden waar men met vragen en/of opmerkingen terecht kan. Overigens zijn 

beide zaken naar ieders tevredenheid opgelost. 

 

De rvt kent een tweetal commissies, te weten de auditcommissie en de commissie kwaliteit en veiligheid. Zij 

gaan dieper in op specifieke onderwerpen en geven hierover advies aan de voltallige rvt. In de vergadering 

van de commissie kwaliteit en veiligheid op 3 juli  zijn de prestatieverslagen van de afdelingen Noord-

Kennemerland, Kop van Noord-Holland en West-Friesland besproken. Verder is er aandacht geschonken aan 

het prestatieverslag Tijdelijk Huisverbod West-Friesland, en de incidentmeldingen van juni 2017 tot juni 

2018. 

 

Naast het bespreken van de kwartaalrapportages tijdens de reguliere contactmomenten heeft de 

auditcommissie tijdens de vergadering op 7 mei, zowel de jaarrekening als het jaarverslag over 2017 

besproken met de accountant en is aandacht geschonken aan de 1e kwartaalrapportage van 2018. In de 

vergadering van 7 november is samen met de bestuurder de begroting 2018 en het conceptjaarplan 2018 

door genomen. Ook zijn toen de kwartaalrapportages over het 2e en 3e kwartaal besproken. Na bespreking 

van alle stukken konden deze met een gedegen advies aan de rvt worden voorgelegd. 

 

Het jaar 2018 heeft voor de organisatie en iedereen die hierbij betrokken is,  in het teken gestaan van de 

implementatie van zelforganisatie. Naast de reguliere vergaderingen is er in dat kader ook een 

themabijeenkomst geweest op 5 september samen met de bestuurder, de ondernemingsraad, het 

managementteam en de cliëntenraad over de door dnoDoen gehanteerde methode Krachtwerk. Deze was 

verhelderend, vooral de gesprekstechniek die gehanteerd wordt om de cliënten in hun eigen kracht te 

brengen en wat daar bij komt kijken. Aan het eind van de bijeenkomst kon geconcludeerd worden dat alle 

geledingen de opzet als zeer prettig hebben ervaren en ook komend jaar de reguliere overlegvergaderingen  
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te willen koppelen aan een thema.  De verwachting is dat de opbrengst hiervan hoger zal liggen dan bij alleen 

het regulier overleg en de goede onderlinge verhoudingen alleen maar zal verstevigen. 

Ook tijdens de kerstbijeenkomst op 13 december, die dit keer werd georganiseerd door de medewerkers van 

de locatie Den Helder, waren twee afgevaardigden namens de rvt aanwezig. 

 

Agendaonderwerpen raad van toezicht 

Naast de reguliere agendapunten als notulen van de rvt, notulen van de overige gremia en nieuwsflitsen en 

de reguliere terugkoppeling over de stand van zaken door de bestuurder, zijn de volgende onderwerpen 

inhoudelijk besproken en/of besluitvormend aan de orde geweest: 

 

Januari 

 -     herbenoeming lid rvt 

 -     advies inzake Stichting Gerent 

-     directiebeoordeling 2016-2017 

 

Mei 

 -     uitkomsten zelfevaluatie onder externe begeleiding van 31 januari 

 -     conceptjaarrekening en jaarverslag over 2017 

-     jaarverslag 2017 van de vertrouwenspersoon 

 

September 

- kwartaalverslag en –rapportage 2e kwartaal 

- AFAS-update 

- leningen aan personeel 

November  

 -     goedkeuring begroting en jaarplan 2019 

 -     kwartaalverslag 2e en 3e kwartaal 

 -     vergaderschema 2019 

 -     procedure beoordeling bestuurder 

 -     advies accreditatiecommissie m.b.t. bestuurder 

 -     medewerkersbelevingsonderzoek 

 

Werkgeversrol  

Dit jaar heeft er geen beoordelingsgesprek met de bestuurder plaats gevonden. In eerste instantie werd 

ervan uitgegaan dat de gevolgde accreditatieprocedure door de bestuurder hiervoor in de plaats kon komen. 

Dit bleek niet het geval. Om die reden zal er alsnog een beoordeling plaats vinden in januari 2019, die gaat 

over de periode 2017-2018. Om de benodigde input hiervoor te verkrijgen zijn de leden van de rvt gevraagd 

hun mening kenbaar te maken vóór 1 december, zodat er z.s.m. daarna alsnog een gesprek kan 

plaatsvinden. 

 

Zelfevaluatie  

Op 31 januari heeft de rvt met externe begeleiding een zelfevaluatiebijeenkomst gehouden. Een deel ervan 

in het bijzijn van de bestuurder. Daarin kwam naar voren dat we als raad op de goede weg zijn en werd  

duidelijk welke verwachtingen er over en weer tussen bestuurder en leden van de raad zijn. De conclusie aan 

het einde van de bijeenkomst was dat ieder van de leden van de rvt op basis van hun deskundigheid is 

geselecteerd, maar dat van hen een algemene toezichthoudende rol wordt verwacht en dat inhoudelijke 

sparring op het niveau van wenselijke methodes, niet direct bij hen gezocht moet/kan worden.  

Daarnaast heeft de voorzitter met enkele leden afzonderlijk een gesprek gevoerd over het welbevinden en 

functioneren in de rvt en meer specifiek ook het functioneren van de voorzitter. 

 

Deskundigheidsbevordering 

Er is in 2018 geen echt scholingsplan opgesteld, maar individuele leden van de raad hebben wel scholingen 

gevolgd om hun functioneren in de raad te professionaliseren. Dit waren cursussen op het terrein van 

‘toezichthouden op strategievorming’’, een congres maatschappelijk vastgoed en de Dag van de publieke 

financiering. 
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Honorering 

In 2015 is besloten om met een staffel te gaan werken, zodat de leden van de rvt in 4 jaar tijd op een hoger 

niveau in de NVTZ normering zouden uitkomen. Jaarlijks wordt bezien of de begroting het volgen van de 

staffel mogelijk maakt. In 2018 ontvingen de leden een brutobedrag van € 6.000,-- en de voorzitter € 8.400,-

- voor hun taakuitoefening. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van een reiskostenvergoeding van 

€  0,19 per km. De eventueel verschuldigde btw wordt eveneens door dnoDoen voor haar rekening genomen. 

 

Rooster van aftreden 

 

 

Tot slot 

Terugkijkend op 2018 heeft de organisatie zich weer op een positieve wijze weten te presenteren. De goede 

voorbereiding en coaching bij het dit jaar daadwerkelijk van start gaan van de zelforganisatie werpt zijn 

vruchten af.  Natuurlijk zijn er verschillen tussen de verschillende teams, maar de nieuwe opzet geeft wel een 

heel nieuw elan aan en uitdaging in het werk. De rvt wil de bestuurder hierbij dan ook een compliment geven 

voor al het werk dat in 2018 is verzet. Er is sprake van een goede samenwerking met en betrokkenheid 

vanuit de rvt, het belang van de cliënt heeft bij alles steeds voorop  gestaan en wij kijken vol verwachting uit 

naar de ontwikkelingen in 2019. 

Lia Franken, voorzitter 

 

2.4 Bedrijfsvoering 

 
dnoDoen heeft een eigen financiële administratie en werkt met het Exact boekhoudprogramma. In 2018 is 

gestart met de implementatie naar AFAS waar de financiële administratie per 2019 mee start. In 2020 volgt 

dan de HR module. 

Personeelszaken worden in eigen beheer uitgevoerd. De salarisadministratie is uitbesteed aan een externe 

salarisverwerker.  

De directeur-bestuurder stelt jaarlijks een begroting en jaarplan op. De begroting en het jaarplan worden ter 

goedkeuring aan de raad van toezicht voorgelegd. Vervolgens legt de directeur-bestuurder verantwoording af 

aan de raad van toezicht. Dit gebeurt schriftelijk voorafgaand aan de vergaderingen en wordt mondeling 

toegelicht tijdens de vergaderingen.  

Ten behoeve van de verantwoording verzorgt de directeur-bestuurder financiële kwartaalcijfers, 

productiecijfers en wachtlijsten t.b.v. opdrachtgevers, raad van toezicht en andere belanghebbenden.  Hierbij 

worden tevens bijzondere gebeurtenissen vermeld zoals ernstige incidenten en calamiteiten.  

 

 

 

Raad van Toezicht lid Benoeming Afloop 1e termijn Afloop 2e termijn 

(4 jaar) (8 jaar)  

 

Voordracht  

De heer B. Broxterman 01-01-2017 01-01-2021  cliëntenraad 

De heer R. Schuurman 24-04-2013 24-04-2017 24-04-2021 ondernemingsraad 

Mevrouw K. Oyunlu 24-04-2013 24-04-2017 24-04-2021  

Mevrouw M. Hilstra   01-01-2014 01-01-2018 01-01-2022  

Mevrouw L. Franken 01-01-2016 01-01-2020   
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2.5 Cliëntenraad 
 

De doelstelling van de cliëntenraad van dnoDoen 

De doelstelling van de cliëntenraad is de algemene belangen te behartigen van de cliënten die verblijven bij 

of zorg krijgen van dnoDoen. 

De algemene belangen behartigen betekent voor de raadsleden dat men in de raad kijkt of een probleem dat 

ingebracht wordt meer dan één cliënt aangaat. Is dit het geval dan gaat het ingebrachte probleem of de 

ingebrachte vraagstelling de cliëntenraad aan. Het doel van de cliëntenraad is gelijk aan het doel van de 

instelling en wel dat men zich wil inzetten dat de zorg en de begeleiding, die door medewerkers van dnoDoen 

geleverd wordt, goed is. Zo ondersteunt de cliëntenraad het uitgangspunt van dnoDoen dat ieder mens zich 

kan en wil verbeteren en hiertoe ook uitgedaagd mag worden. 

De cliëntenraad vindt het van belang dat cliënten zoveel mogelijk invloed kunnen uitoefenen op hun eigen 

leefomgeving en tevreden zijn over de hulp, die zij van dnoDoen ontvangen. 

De bevoegdheid van de cliëntenraad van dnoDoen 

De bevoegdheid van de cliëntenraad van dnoDoen is wettelijk geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten 

zorginstellingen (Wmcz).De cliëntenraad is een adviesorgaan voor de directie en voor het management van 

dnoDoen. Dankzij deze wet is de raad bevoegd om gevraagd en ongevraagd adviezen uit te brengen bij de 

directie en coördinatoren en dit staat ook zo vermeld in de samenwerkingsovereenkomst van de directie van 

dnoDoen met de cliëntenraad.  Verder heeft de cliëntenraad een eigen huishoudelijk reglement. 

Naast de wet als uitgangspunt en middel is de cliëntenraad van mening dat goede samenwerkingsrelaties 

met de medewerkers, de directeur en de leden van de raad van toezicht van dnoDoen van belang zijn. 

Daarnaast vindt de cliëntenraad het belangrijk om op een regelmatige basis cliënten van de diverse locaties 

te spreken en van alle locaties leden in de cliëntenraad te hebben. 

Ook in 2018 verliep de samenwerking van de leden van de cliëntenraad met de medewerkers en de directie 

van dnoDoen op prettige wijze.  

De bezetting van de raad in 2018 

In 2018  bestaat de cliëntenraad uit de volgende leden: 

Alkmaar: J. Weijmar Schultz (ex-cliënt) 

S. Goetzee (cliënt, lid tot april 2018) 

J. Nagelmaeker (cliënt, lid sinds september 2018) 

S. Spek (ex-cliënt, lid tot september 2018) 

Den Helder: M. Middel (cliënt) 

Hoorn:  L. Ismael (cliënt, lid sinds juni 2018) 

De achterban van de cliëntenraad 

De cliëntenraadsleden vertegenwoordigen in het verslagjaar de bewoners van de diverse woonlocaties in de 

regio’s Noord-Kennemerland/West-Friesland/Kop van Noord-Holland en Zaanstreek en de, met begeleiding 

van dnoDoen, zelfstandig wonende dnoDoen-cliënten. 

Memorabele data 

Er waren eigen vergaderingen op: 1 mei (Alkmaar), 12 juni (Alkmaar) en 31 juli (Alkmaar). 

Op 5 september is er vergaderd met de raad van toezicht. Na het overleg heeft de cliëntenraad samen met 

de leden van de raad van toezicht, de leden van de ondernemingsraad en de leden van het  Management 

Team van dnoDoen deelgenomen aan de jaarlijkse themamiddag in de Ondernemerstuin in Alkmaar. Dit jaar 

was het thema “de methodiek achter Krachtwerk”. Er volgde input door middel van een  rollenspel 

krachteninventarisatie en er werd een actieplan opgesteld.  
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Het overleg met de directeur was op 22 januari (Alkmaar), 19 juni (Alkmaar) en 26 september (Alkmaar). 

Door de onderbezetting in de cliëntenraad vanwege langdurige ziekte van de voorzitter en omdat een ander 

raadslid voor een periode mantelzorger werd, heeft de cliëntenraad in 2018 geen werkbezoeken afgelegd.  

 

In 2018 uitgebrachte adviezen 

- Ingestemd met de beleidsvoornemens voor 2018 

- Ingestemd met de klachtenregeling 

- Ingestemd met het camerabeleid in de begeleiding 

- Ingestemd met het cliënttevredenheidsonderzoek 

 

In samenwerking met de directie: 

- Nieuwe leden gezocht voor de cliëntenraad 

- Brief opgesteld naar de gemeente den Helder over de woningbouwvereniging Den Helder 

 

Bijzonderheden in 2018 

Net als in 2017 heeft de cliëntenraad de voortdurende zorg over de geringe bezetting van de cliëntenraad 

met de directie gedeeld. Hierop heeft de organisatie (net als in 2017) op verschillende manieren de 

aandacht gevraagd voor de vacatures in de cliëntenraad. O.a. via sociale media, de website, flyers en in één 

op één gesprekken.  

Contacten met de directeur en de raad van toezicht in 2018 

Contacten met de directeur-bestuurder en de leden van de raad van toezicht hebben voor de cliëntenraad 

het doel om deels bij gepraat te worden over het beleid van de organisatie en deels om signalen van de 

doelgroep te bespreken met het doel de hulpverlening te verbeteren.  

De ondersteuning van de cliëntenraad 

De raad kreeg in 2018 voor  2 uur per week ondersteuning. 

Tot haar pensionering in oktober 2018 was Marion Popken de ondersteuner van de cliëntenraad.  Zij was in 

loondienst bij de Regionale Cliënten Organisatie (RCO) de Hoofdzaak. Zij was niet in loondienst van dnoDoen 

zodat zij in haar rol als meedenker/coach/adviseur (meer) vrij was om onafhankelijk te denken en handelen.  

Na het vertrek van Marion Popken vervult Joyce Langedijk (beleidsmedewerker van dnoDoen) tijdelijk de 

functie van ondersteuner van de cliëntenraad. Inmiddels doet een adviseur van LOC Zeggenschap in de Zorg 

op verzoek van de directeur-bestuurder onderzoek naar een nieuwe invulling van de ondersteuning. Deze 

adviseur zal een advies uitbrengen over verbetering van de belangenbehartiging. Deze adviseur zal ook een 

advies uitbrengen over hoe we de samenwerking tussen (ex)cliënten en de organisatie zo kunnen 

organiseren dat er nog constructiever gewerkt wordt aan de kwaliteit van de zorg. 

 

J. Weijmar Schultz, voorzitter 
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2.6 Ondernemingsraad  
 

2018 is het jaar waarin de ondernemingsraad (OR)  een volledig jaar (met de in oktober 2017 nieuw 

geïnstalleerde ondernemingsraadsleden) zich bezig gehouden heeft met diverse onderwerpen.  

De OR vertegenwoordigde alle locaties met daarin verschillende disciplines; trajectbegeleiding,  budget-

coaches, SSC en technische dienst. 

 

2018 begon met aftrap zelforganisatie op 16 januari 2018. 

Het was een jaar waarin hard gewerkt is met een nieuwe structuur en verschillende OR-aanvragen: 

- Een instemmingsaanvraag met betrekking tot  de bereikbaarheidsdienst. 

-  Diverse adviesaanvragen omtrent  AFAS, gedragscode, klachtenreglement, pensioenregeling  en  

 bedrijfskleding. 

 

Vergaderstructuur 

Ongeveer 6 keer per jaar vergadert de OR met het eigen team, twee weken daarna volgt het overleg met de 

bestuurder. Daarnaast is er agendaoverleg. Twee keer per jaar is er een overleg met de raad van toezicht.  

Tevens zal er jaarlijks een gesprek zijn met de bedrijfsarts over ziekteverzuim. 

 

Op 5 september heeft de jaarlijkse themamiddag plaatsgevonden in de Ondernemerstuin in Alkmaar. Dit jaar 

was het thema “de methodiek achter Krachtwerk”. Er volgde input door middel van een  rollenspel 

krachteninventarisatie en er werd een actieplan opgesteld.  

 

Met betrekking tot het initiatiefrecht van de OR: 

Wij hebben de haalbaarheid van teamkrachtbesprekingen met meerdere teams tegelijk aan de orde gesteld. 

Dit vanwege de reistijd naar de verschillende locaties.  Het managementteam heeft dit punt opgepakt en er 

is gekozen voor een andere structuur. 

  

Wij hebben aangegeven dat  de Montra-pilot t.b.v. monitoren cliënttrajecten voor veel collega’s niet werkbaar 

is, ook dit punt is door het MT bekeken en teruggekoppeld naar de Montra-adviescommissie. 

 

Tevens stonden er een aantal agendapunten structureel op de agenda: 

- Werkdruk en stress (nieuwe medewerkers, zelforganisatie en teamrollen) 

- Stand van zaken betreffende alle locaties 

- Montra 

- Ziekte en verzuim 

- AVG 

 

Eind 2018 hebben Lisa Stom en Piet  van de Rol hun OR lidmaatschap opgezegd. 

Twee collega’s hebben zich aangemeld als nieuwe OR leden, te weten: 

Ben Smalbil en Gerda Vlaar. Deze collega’s starten officieel per 1/1/2019 bij de OR. 

 

Binnen de  OR hebben we gekeken naar hoe beslissingen vanuit het management tot stand komen,  met 

name naar alle procedures en of deze goed verlopen. Wat staat er geschreven in de cao, hoe wordt dit 

vertaald naar de werkvloer? We betrekken de achterban door de medewerkers te vragen hoe zij  denken over 

bepaalde veranderingen en/of beslissingen. 

 

We hebben 2018 naar tevredenheid afgerond en zien uit naar een nieuw OR-jaar met twee nieuwe leden. 

 

Raquel Granadillo (voorzitter) 

Natalie van Boxtel (vicevoorzitter) 

Charlotte Jonkers (secretaris) 

Lisa Stom,  (OR-lid tot 31/12/2018) 

Piet van de Rol, (OR-lid tot 31/12/2018.) 
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3. Beleid en Kwaliteit 
 

3.1 Meerjarenbeleid  
dnoDoen heeft in haar meerjarenbeleid de missie en visie als bouwstenen gebruikt om voor de komende drie 

jaar te werken aan een vernieuwde opbouw van de organisatie. 

Het meerjarenbeleidsplan geeft de strategische doelstellingen waarmee dnoDoen de komende vier jaar wil 

werken en is tevens een vertaling van onze kernwaarden. Wij hebben de kernwaarden samengevat in drie 

strategische hoofddoelstellingen, te weten; 

 ondernemerschap; 

 relatiemanagement omgevingsgericht 

 krachtwerk en innovatie. 
 

3.2 Algemeen beleid verslagjaar 
2018 was voor dnoDoen het  jaar van de zelforganisatie. In 2017 hebben we hiervoor al voorbereidingen 

getroffen met o.a. het herzien van de management functies. 

Begin 2018 hebben we voor de hele organisatie een aftrapmiddag zelforganisatie georganiseerd. Tijdens 

deze dag hebben we een start gemaakt met de teamontwikkelingsplannen. Aan deze plannen hebben de 

teams het hele jaar gewerkt. Invoering van zelforganisatie is een proces van leren en bijsturen en neemt 

meerdere jaren in beslag 

Ten behoeve van de zelforganisatie zijn een aantal functies herzien en/of geïntroduceerd.  Twee nieuwe 

functies zijn de functie van beleidsmedewerker inhoud en innovatie en de functie van kwaliteitsmedewerker.  

Deze functies zijn tweeledig en richten zich op de kwaliteit van hulpverlening deskundigheidsbevordering en 

borging van de methode Krachtwerk op alle aspecten in de organisatie inclusief het onderdeel 

ervaringsdeskundigheid. De kwaliteitsmedewerker is met name belast met het 

kwaliteitsmanagementsysteem van dnoDoen.  

De functie manager primair proces  is een overall managementfunctie. Deze functie faciliteert de  

hulpverlening, maar ook de ondersteunende diensten in de uitvoering. Naast de manager primair proces zijn 

er  twee teamcoaches die de vier zelforganiserende teams ondersteunen. Over de plaats van het SSC binnen 

zelforganisatie zijn we nog in beraad.  

De manager sociaal ondernemerschap is naast de bestuurder het gezicht van de organisatie naar buiten. In 

een tijd waarin het belang van ondernemerschap in welzijn en zorg toeneemt is deze functie van groot 

belang.  

Naarmate de marktwerking in welzijn en zorg toeneemt dient dnoDoen te investeren in accountmanagement, 

financiële expertise en administratieve ondersteuning voor aanbesteding trajecten, contractmanagement en 

meerdere verantwoordingsregimes. Een kritische noot is wellicht hier op zijn plaats. Deze investeringen gaan 

ten koste van het primaire proces. Simpel gezegd minder hulpverlening en meer overhead. 

De invoering van de AVG heeft ook bij dnoDoen plaatsgevonden waarin uitvoering is gegeven aan een veilige 

werkwijze van de privacygegevens van onze cliënten.   
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3.3 Kwaliteitsbeleid 
Kwaliteit van de dienstverlening is een onderwerp waar organisatiebreed continue aandacht voor is. Kwaliteit 

is een geïntegreerd onderwerp in de processen van dnoDoen. Daarnaast zijn medewerkers gemotiveerd om 

de kwaliteit hoog te houden en te verbeteren.  

In juni 2018 is er een Beleidsmedewerker kwaliteit gestart. De beleidsmedewerker draagt zorg voor een 

juiste toepassing van het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS). Zij richt zich op het ontwikkelen en 

implementeren van bestaand en nieuw beleid ten behoeve van het in stand houden dan wel het verbeteren 

van de kwaliteit van zorg. Het meten en analyseren van resultaten wordt gedaan door middel van controles 

en audits. Er is onder andere een analyse gemaakt van de gemelde incidenten en zijn er interne audits 

uitgevoerd.  

Jaarlijks wordt dnoDoen geaudit door een externe partij, DEKRA. Zij beoordelen in hoeverre dnoDoen werkt 

volgens de HKZ-norm voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening, onderdeel maatschappelijke opvang 

& vrouwenopvang. In 2018 zijn er geen tekortkomingen geconstateerd door DEKRA. In 2019 zal de 

hercertificatie audit plaatsvinden 

 

3.4 Kwaliteit van zorg 
dnoDoen werkt met de erkende methode Krachtwerk van het Impuls onderzoekscentrum maatschappelijke 

zorg van de Radboudumc. De bestuurder en beleidsmedewerker Inhoud en Innovatie zijn aangesloten bij o.a. 

de regiegroep en de Impulsacademie om de methode verder te borgen en ontwikkelen. De Krachtwerk 

methode heeft een vaste plaats gekregen bij alle hulpverleners van dnoDoen. Alle hulpverleners hebben 

hiervoor de basistrainingen gevolgd en zijn in het bezit van het certificaat Krachtwerk. Nieuwe medewerkers 

ontvangen de basistraining en voor de bestaande medewerkers is in 2018 een boostersessie Krachtwerk 

gehouden.  De interne coaches en trainers hebben de vervolgtrainingen van Krachtwerk gevolgd. Hiermee 

hebben wij ook de borging van krachtgericht werken volgens de methode Krachtwerk geregeld. Naast de 

scholing van de methodiek wordt aandacht gegeven aan agressietrainingen en bedrijfshulpverlening (BHV). 

Deze trainingen worden jaarlijks herhaald. 

Voor de hulpverlening werkt dnoDoen met de Hulpverleningsadviesraad. Deze interne adviesraad bestaat uit 

vertegenwoordigers uit de teams. Zij geven onder leiding van de beleidsmedewerker inhoud en innovatie 

adviezen aan het managementteam.  

Klachten  

In de overeenkomst tussen cliënt en organisatie, staat beschreven op welke wijze een klacht ingediend kan 

worden. In het klachtenreglement van dnoDoen staat beschreven op welke wijze en in welke termijnen de 

klacht behandeld moet worden. In 2018 is het klachtenreglement vernieuwd. Er is een klachtenfunctionaris 

(beleidsmedewerker inhoud & innovatie) aangesteld die het eerste aanspreekpunt vormt en als eerste, in 

een bemiddelende rol, contact legt met de klager. Wanneer de cliënt dit wenst kan hij een klacht officieel 

voorleggen aan de klachtencommissie. De klachtencommissie bestaat uit de beleidsmedewerker kwaliteit en 

medewerkers uit alle regio’s van dnoDoen. Indien de behandeling van een klacht door de interne 

klachtencommissie niet leidt tot een voor ieder bevredigende bemiddeling wordt de klacht doorgeleid naar 

de externe klachtencommissie. dnoDoen is lid van een externe klachtencommissie Maatschappelijk Werk.  

 

De interne klachtencommissie van dnoDoen heeft in 2018 twee klachten behandeld. Er zijn geen klachten 

doorgestuurd naar de externe klachtencommissie.  

 

Clienttevredenheidsonderzoek. 

Eind 2018 is gestart met een cliënttevredenheid onderzoek waarin voor het eerst ook de Nachtopvang in 

Alkmaar en Den Helder zijn in meegenomen. De resultaten van het onderzoek zijn begin 2019 bekend. 
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3.5 Beleid en kwaliteit ten aanzien van medewerkers   
 

De huidige cao Sociaal Werk heeft een looptijd van 1 april 2017 tot 1 juli 2019.  Conform deze cao zijn de 

salarissen per 1 juli 2018 structureel verhoogd met 2%.  

Veiligheid binnen onze organisatie is een must. Het monitoren hiervan is een noodzakelijke voorwaarde om 

hiermee aan de slag te gaan. Onze medewerker kwaliteit heeft deze monitoring  in haar takenpakket. De 

registratie hiervan (de incidentenregistratie) geeft een duidelijk beeld waar acties moeten worden 

ondernomen en welke cursussen gericht op agressie moeten worden gegeven. Medewerkers worden continu 

aangespoord om deze incidentenregistratie bij te houden. De bevindingen worden in het teamoverleg 

besproken en behandeld. Ook worden medewerkers aangespoord om aangifte te doen bij grens-

overschrijdend gedrag van cliënten 

Voor de medewerkers is een vertrouwenspersoon beschikbaar. In 2018 is twee keer een beroep op de 

vertrouwenspersoon gedaan.  

Naast het algemene scholingsbeleid van dnoDoen waarin verplicht agressietrainingen zijn gevolgd zijn tevens 

cursussen bedrijfshulpverlening (BHV) gevolgd.  

Bijscholing heeft plaatsgevonden voor het werken met de methode Krachtwerk. Daarnaast maken steeds 

meer medewerkers gebruik van de mogelijkheden van het loopbaanbudget om hun kennis  te vergroten 

binnen hun vakgebied. dnoDoen ondersteunt dit actief door tijdens jaargesprekken dit budget aan de orde te 

stellen en de mogelijkheden van het budget te bespreken.   
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Medewerkers  

dnoDoen had op 31 december 2018 81 medewerkers in dienst, die gezamenlijk 60,3 fulltime-equivalenten (fte) 

vertegenwoordigen (gemiddeld 2018:60,0 fte). Dit is inclusief stagiairs. 
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De personeelsformatie, inclusief aantal oproepkrachten, inclusief stagiairs, binnen dnoDoen is ultimo 2018 

als volgt:  

 

Directeur bestuurder 

Directeur (directie). 

Totaal 1 persoon = 1 fte. 

Shared Service Center 

Senior financieel administratief medewerker  

HR adviseur  

Adviseur communicatie  

Beleidsmedewerker Inhoud & Innovatie 

Beleidsmedewerker Kwaliteit 

Managementassistent 

Secretaresse 

Budgetconsulent  

Teamcoach 

Totaal 13 personen = 10,1 fte. 

 

Vestiging Noord-Kennemerland  (team Noord-Kennemerland/Zaandam ’t Heem  en team Noord-

Kennemerland Vlieger 

Trajectbegeleider 

Centrale voordeurmedewerker 

Woonbegeleider 

Nachtportier 

Facilitair beheerder 

Assistent beheerder 

Facilitair medewerker 

Huishoudelijk medewerker 

Adm./Secr. Medewerker 

Totaal 41 personen = 31,5 fte.  

 

Vestiging West-Friesland 

Trajectbegeleider 

Woonbegeleider 

Facilitair beheerder 

Huishoudelijk medewerker 

Totaal 13 personen = 9,3 fte. 
 

Vestiging Kop van Noord-Holland 

Trajectbegeleider 

Woonbegeleider 

Facilitair beheerder 

Totaal 13 personen = 8,4 fte. 
 

Stagiaires 

Stagiaire maatschappelijke zorg mbo  

Stagiaire sociaal pedagogisch hulpverlener hbo 

Stagiaire maatschappelijk werk en dienstverlening hbo 

In 2018 heeft dnoDoen 7 stagiairs gehad voor in totaal 4,44 fte (gemiddeld 1,4 fte). 

 

Personeelsverloopstaat dnoDoen  

Naast 4 nieuwe oproepkrachten is er 14,5 fte aan nieuw personeel ingestroomd in 2018.  

15,0 fte hebben dnoDoen verlaten. 

 

Deze in- en uitstroom is inclusief de in- en uitstroom van stagiairs. In 2018 is er 2,22 fte aan stagiairs ingestroomd 

en 3,11 fte’s  aan stagiairs uitgestroomd. Er zijn twee stagiairs na de stageperiode doorgestroomd als 

medewerker/oproepkracht.  
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In totaal zijn er ultimo 2018 6 oproepkrachten in dienst. Naast de aanwezige personeelsformatie is in 2018 

gemiddeld voor 1,8 fte aan oproepkrachten ingezet. Daarnaast maken wij gebruik van  inhuur-nachtportiers ten 

behoeve van de nachtbewaking/-aanwezigheid en zijn er in 2018 coaches ingehuurd voor de begeleiding naar 

zelforganiserende teams. 

 

Ziekteverzuimstaat  2018 

Het gemiddeld ziekteverzuimpercentage in 2018 is 10,8%. 4  medewerkers waren langdurig ziek en zijn na 

het tweede ziekte jaar uitgestroomd. 

 

Arbeidsomstandigheden 

Veel medewerkers ervaren hoge werkdruk. Deze werkdruk uit zich in stressgerelateerde klachten. 

Medewerkers ervaren emotionele belasting en ongewenst gedrag van externen (cliënten). Ongewenst gedrag 

wordt gedefinieerd als pesten, discriminatie, agressie en geweld, of (seksuele) intimidatie. De aard van het 

werk zorgt dat er continu een beroep op het incasseringsvermogen van de medewerkers gedaan wordt. 

In 2018 zijn door dnoDoen bijeenkomsten georganiseerd waarbij medewerkers praktische oplossingen 

kregen aangereikt over hoe om te gaan met werkdruk en stressgerelateerde klachten. Daarnaast vinden wij 

het van belang om altijd met elkaar in gesprek te blijven en daarbij ruimte te geven voor het uitwisselen van  

ervaringen en beleving.  

 

Opleiding en scholing   

Steeds meer medewerkers maken gebruik van het loopbaanbudget. Wij zien steeds meer investeringen in 

vervolgopleidingen en diepgang in de functie. Medewerkers investeren in hun individuele inzetbaarheid en 

die van dnoDoen. Naast het loopbaanbudget is er nog een algemeen scholingsbudget beschikbaar voor 

investeringen in onze medewerkers.  

Naast de individuele trajecten van medewerkers besteedt dnoDoen ook aandacht aan de op maat gesneden 

training en scholing. De jaarlijkse trainingen voor bedrijfshulpverlening, trainingen voor de methode 

Krachtwerk, en agressietrainingen  zijn voorbeelden van trainingen welke wij onze werknemers aanbieden. In 

sommige gevallen verplichten wij medewerkers om trainingen te volgen   

 

3.6 Kwaliteit naar de samenleving en belanghebbenden 
dnoDoen heeft een bijzondere plaats in de regio’s Noord-Kennemerland, West-Friesland, de Kop van Noord-

Holland en Zaanstreek.  De maatschappelijke opvang is in deze regio’s goed verankerd. Het gemeentelijk 

beleid van Alkmaar, Hoorn, Den Helder en Zaanstad heeft tot doel de dakloosheid terug te brengen, mede 

door middel van trajectbegeleiding. dnoDoen speelt hierin een belangrijke rol.  

 

dnoDoen werkt op het vlak van kennisdelen en innoveren samen met de Academische Werkplaats Impuls, 

onderdeel van het Onderzoekscentrum Maatschappelijk Zorg van het Radboud Universitair Medisch 

Centrum. Zo blijven wij betrokken bij de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen op ons vakgebied. 

 

dnoDoen heeft vele samenwerkingsverbanden gesloten met andere organisaties en instellingen om cliënten 

zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Wij zijn daarvoor constant in overleg met onze 

samenwerkingspartners.  Een overzicht van deze samenwerkingsverbanden vindt u onder 1.7 

samenwerkingsrelaties.  

 

In 2018 is in Alkmaar een toename geweest van overlast. In overleg met de gemeente Alkmaar is daarom 

besloten tot verruiming van de openingstijden van de Nachtopvang. Daarnaast heeft de gemeente Alkmaar 

toegezegd uiterlijk 2020 een aanwijzing te doen voor een nieuwe locatie.    
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4. Financieel beleid  

4.1 Financiële analyse   
 

dnoDoen heeft een meerjarenbeleidsplan en een jaarbegroting waarop het financiële beleid is gebaseerd. De 

financiële monitoring van de begroting 2018 en de verschillende budgetten vinden plaats aan de hand van 

de maandelijkse rapportagecyclus, waarin de  financiële uitnutting wordt weergegeven van de 

kostenplaatsen van de afgelopen maand. Daarnaast wordt een kwartaalrapportage gemaakt voor de raad 

van toezicht en evt. externe partijen.  

dnoDoen streeft een minimaal kostendekkende exploitatie na. Door zowel meevallende als nieuwe subsidie 

inkomsten sluit dnoDoen 2018  af met een positief resultaat van circa  € 300.000.   

In alle regio’s is meer subsidie ontvangen. In Zaanstad is het aantal cliënten dat door dnoDoen is 

opgevangen en begeleid fors toegenomen ten opzichte van 2017 mede door de opvang van zogenaamde 

Ifzo-cliënten vanuit het ministerie van Justitie. Dit zijn cliënten met een forensische titel. 

De gemeente Alkmaar heeft de productie voor Beschermd Wonen betaald conform werkelijke bezetting van 

2018. Daarnaast is een extra subsidie ontvangen van gemeente Alkmaar voor uitbreiding  van de 

openingstijden van de Nachtopvang. Hetgeen ook geldt voor de Nachtopvang in Den Helder. Ook deze 

gemeente heeft tijdelijk extra subsidie verstrekt voor uitbreiding van de openingstijden van de Nachtopvang.   

Daarnaast zijn de inkomsten toegenomen door de Wmo-productie begeleiding in de verschillende regio’s  

De kosten zijn relatief gezien slechts beperkt hoger dan begroot. Het zijn vooral de directe personeelskosten 

die boven begroting uitkomen door meer formatie in verband met ziekte- en zwangerschapsvervanging, groei 

in de gemeente Zaanstad, de kosten van de implementatie van de zelforganiserende teams en reguliere 

salarisstijgingen. Hier tegenover staan echter minder advieskosten en afschrijvingskosten dan was 

ingeschat. 

  

4.2 Risicoparagraaf  
De financiële middelen van de centrumgemeentes Alkmaar, Den Helder en Hoorn voor de maatschappelijk 

opvang kennen een kleine onzekerheid qua omvang van budget afhankelijk van politieke keuze van deze 

gemeentes inzake de keuze voor aanbestedingen voor de Maatschappelijke Opvang (MO).  Voor 2019 is 

hiervan geen sprake.  De landelijke overheid heeft de MO-budgetten licht laten stijgen ten behoeve van de 

centrumgemeentes. De verdeling van de MO-gelden en Beschermd Wonen naar de regiogemeenten zal pas 

plaats gaan vinden in 2021. In Alkmaar is sprake van een andere aanpak van het tarief van Beschermd 

wonen wat een terugval in inkomsten kan betekenen. Daar staat tegenover dat het nieuwe product 

Beschermd Thuis deze terugval compenseert. De huidige financiering van dnoDoen is van voldoende omvang 

voor een gezonde exploitatie. 

Onzekerheid is wel over de jaren vanaf 2021. Echter voor de komende twee jaar zijn deze onzekerheden niet 

aan de orde. dnoDoen heeft in 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018  goede financiële jaren achter de rug. 

Waardoor de financiële reserves substantieel zijn toegenomen.  Voor een toelichting op het gebruik van 

financiële instrumenten, risicobeheer en afdekkingsbeleid en de met het houden van financiële 

instrumenten samenhangende prijs-, krediet-, liquiditeits- en kasstroomrisico’s wordt verwezen naar de 

toelichting op de jaarrekening 

4.3 Toekomstparagraaf  
De financiële vooruitzichten blijven deels onzeker. Bovendien neemt de concurrentie toe. Ondanks deze 

onzekerheden zijn de verwachtingen voorzichtig positief. De Wmo biedt ook kansen voor dnoDoen en deze 

worden gepakt. Daarnaast sluit dnoDoen ook meer Wmo-contracten met de regiogemeentes waardoor de 

productie toeneemt. . Door middel van nieuwe producten en meer maatwerk voor onze cliënten kunnen wij 

ons onderscheiden en onze toegevoegde waarde duurzaam maatschappelijk borgen. Wij gaan uit van een 

groei van productie van de Wmo in alle gemeenten.  Groei van productie van ambulante begeleiding en 

Housing First.  
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Zorg is echter wel de toegenomen verantwoordingsdruk door de verschillende gemeentes. Gemeentes 

hebben eigen verordeningen die niet gelijkluidend zijn als het gaat om verantwoording. Dit geldt ook voor de 

Wmo waar gemeentes verschillende tarieven hanteren.    

dnoDoen moet als organisatie flexibel  opereren en kansen pakken waar deze ontstaan. Het ondernemen zal 

een belangrijk instrument zijn voor het succes van dnoDoen. Hiervoor is slagvaardige organisatie nodig met 

een flexibele personele schil, maar meer nog, met goed opgeleide medewerkers.  

dnoDoen heeft afgelopen jaren hard gewerkt aan een financiële buffer. Deze financiële reserve is nu 

aanwezig. Belangrijk is om deze financiële reserve te borgen, maar er is tevens ruimte ontstaan voor 

investeringen.  De cashflow in 2018  is middels maandelijkse en kwartaalbetalingen door de gemeentes 

geborgd.   

De jaarrekening is mede gezien bovenstaande overwegingen opgesteld op basis van continuïteit. 

  

 

Alkmaar, 25 april 2019  
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