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Voorwoord 

 

2018 was een jaar van verdergaande bestendiging van het werken met Trainingshuis, Tijdelijk 

Huisverbod en Begeleid Wonen. Midden 2018 kreeg dnoDoen voor Hoorn een contract Wmo-

begeleiding  aangeboden. Met name voor de Uitstroompilot, waar dnoDoen aan meegewerkt 

heeft is dit een uitbreiding van de diensten van dnoDoen.  

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.  

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 regulier deel aan de Brede 

Centrale Toegang (BCT) en het Wmo-platform. 

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 medewer-

kers te kunnen inzetten. Naast de manager primair proces is een manager sociaal ondernemer-

schap verbonden bij het relatiebeheer en accountmanagement en deze neemt deel aan de over-

legtafels in West-Friesland en bevordert het ondernemerschap van de medewerkers.  

Wij zijn blij dat 2018 weer een jaar was waarin we verder konden werken aan de professionalise-

ring van de opvang en begeleiding in de Maatschappelijke Opvang (MO) in West-Friesland.  

 

Hil Rabenberg,  

Directeur-bestuurder dnoDoen 

 

 

 

 

 

Foto voorkant: gratis foto Pixabay  
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Inleiding  

 

Hierbij ontvangt u het prestatieverslag van dnoDoen in centrumgemeente Hoorn, die de Maat-

schappelijke Opvang faciliteert voor de regio West Friesland.  

 

Dit rapport bestaat uit vier hoofdstukken waarin wordt gerapporteerd over de activiteiten in de 

regio West-Friesland en in cijfers zichtbaar gemaakt. Het gaat om: 

1. Ontwikkelingen in 2018 met trends en nieuwe opgaven 

2. Prestatiecijfers, zoals maandelijks geleverd aan de BCT 

3. Toelichting cijfers. 

Missie en Visie  

 
Wij hebben de begeleiding en opvang/wonen van de kwetsbare mensen in West-Friesland met de 

volgende missie en visie uitgevoerd. 

Missie 

Wij geloven dat ieder mens zich kan en wil verbeteren. Ook mensen die kwetsbaar zijn en die het 

zonder dak of thuis moetenstellen, hebben het recht op een volwaardige plek in onze maat-

schappij. Juist voor deze mensen willen wij er zijn. Wij willen hen helpen hun leven zo goed moge-

lijk op te pakken en mee te doen. Mensen uitdagen meer uit zichzelf te halen, dat is wat wij 

‘Doen’.  

 

Visie 

Wij helpen mensen die door complexe problemen dak-  of thuisloos zijn of dit dreigen te worden, 

met begeleiding, opvang en woonondersteuning. Als dat nodig is, bieden wij mensen een veilige 

plek in een van onze voorzieningen. Wij bieden hulp op maat. Zo kort mogelijk, maar zolang als 

nodig is. Wij stimuleren de kracht en zelfredzaamheid van mensen en hun netwerk van familie, 

vrienden en bekenden. Ook werken wij nauw samen met organisaties voor wonen, welzijn en 

zorg. 

 

Werkgebied 

dnoDoen heeft drie vestigingen in de regio Noord-Holland Noord. Deze zijn gelegen in Noord Ken-

nemerland (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 West-Friesland, gevestigd in Hoorn.  
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Hoofdstuk 1: Ontwikkelingen in 2018 
 

 

Nieuwe werkwijzen en gesprekken die gaande zijn 

 

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 neerge-

legd 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 ondernemer-

schap 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 ontwikke-

lingen en legt verantwoording af aan de gemeente.    

In Hoorn zijn wij het afgelopen jaar betrokken geweest bij de Uitstroompilot  naar de gemeenten 

in West-Friesland. In dat kader is ons een Wmo-contract Begeleiding toegekend voor Hoorn en in 

2019 ook  voor de overige gemeenten in West-Friesland. dnoDoen is verder betrokken geweest 

bij bijeenkomsten over Briefadressen, diverse bijeenkomsten georganiseerd door de gemeente 

over de Toekomstvisie Kwetsbare Inwoners en een Quick Scan en verder onderzoek naar de uit-

stroom van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. 

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- en financiële problematiek nu 

professioneel gegarandeerd. Wij zijn in gesprek met de gemeente Hoorn over een pilot Budget-

coaching omdat wij denken met deze aanpak een verbetering te hebben aangeboden. 

Ook zijn wij nog steeds in gesprek met de gemeente Hoorn over Kinderen in de Opvang. In 2016 

hebben wij een aanvrage gedaan voor uitbreiding van uren om deze kinderen adequaat te kun-

nen bijstaan. Wij zijn in overleg gegaan met 1.Hoorn en gekomen tot een gezamenlijk voorstel om 

alle kinderen outreachende begeleiding te bieden. Dit is nog steeds in overleg bij de gemeente.  
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Trends 

 

1- Uitstroom 

De stagnatie op de woningmarkt is een grote zorg voor de opvang, met name voor de op-

gevangen gezinnen. Tijdige uitstroom zorgt voor de mogelijkheid van nieuwe instroom.  

In 2018 hebben wij deelgenomen aan de voorbereiding van de Uitstroompilot met andere 

ketenpartners, West-Friese gemeenten en woningcorporaties. Deze pilot is eind 2018 van 

start gegaan.  

De uitstroom van gezinnen wordt bespoedigd door urgentietoekenning door de gemeente. 

Sinds jaar en dag heeft dnoDoen met Intermaris afspraken over verdienwoningen. Dat 

zijn woningen op naam van dnoDoen die bewoond worden door cliënten met restricties bij 

de woningcorporaties, vanwege huurschulden of eerder ondervonden overlast. De af-

spraak met Intermaris was maximaal 10 woningen.  

Vanaf het eind van 2018 worden deze woningen afgebouwd als MO-woningen, ten gunste 

van de pilot uitstroom. Dientengevolge is dnoDoen op zoek naar extra woningen om het 

aantal plaatsen in de MO te kunnen blijven bieden.   

2- Wmo-contract 

De deelname aan de uitstroompilot was de directe aanleiding voor dnoDoen om in over-

leg met de gemeente tussentijdse een Wmo-contract aan te vragen en te verkrijgen. Voor 

de nazorg én voor de preventieve begeleiding is het nu mogelijk een indicatie Begeleiding 

Individueel aan te vragen in Hoorn. Het Wmo-contract West-Friesland had een langere 

weg te gaan maar is eind 2018 eveneens verzilverd, met name voor nazorg bij de uit-

stroom.  

3- Nazorg  

Uitstroom is voor onze cliënten een moment van crisis met een risico van terugval in oude 

problematiek. Om een goed resultaat te verkrijgen is het noodzakelijk dat cliënten de eer-

ste tijd na de uitstroom begeleiding krijgen van hun vertrouwde trajectbegeleider. Ambu-

lante begeleiding is echter niet opgenomen in de opdracht aan dnoDoen. Op incidentele 

basis verzorgde dnoDoen deze ambulante begeleiding wanneer de cliënt er om vroeg. 

dnoDoen vindt  ambulante nazorg een noodzaak voor alle cliënten. 

 

4- Preventief werken  

Preventief werken betekent enerzijds proberen te voorkomen dat een cliënt moet worden 

opgenomen vanwege een huisvestingsprobleem in combinatie met psychosociale pro-

blematiek. Iedere cliënt of gezin dat niet uitgezet wordt of dat een eigen woonruimte weet 

te bemachtigen betekent een vermindering van de wachtlijst en verkorting van de pro-

blematiek.  
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Anderzijds betekent preventief werken dat cliënten die op de wachtlijst staan voor opna-

me, kunnen worden begeleid om alvast te werken aan een aantal belangrijke voorwaar-

den voor zelfstandigheid, zoals identiteitsbewijs, uitkering, in kaart brengen schulden, 

enz. De opnametijd zal hiermee verkort kunnen worden.  

Het halverwege 2018 toegekende Wmo-contract Begeleiding  voor de gemeente Hoorn 

geeft de mogelijkheid deze begeleidingsvormen gestalte te geven. Helaas is die mogelijk-

heid niet toegekend in het Wmo-contract voor de overige West-Friese gemeenten. In 2018 

gingen wij in gesprek met de gemeente Hoorn om ook voor deze cliënten een Briefadres 

te mogen verschaffen. Dit zal in 2019 gestalte krijgen.  

5- Toename aantal jongeren 

In 2018 hebben wij te maken gehad met een toename van de instroom van jongeren met 

zwaardere problematiek. Dankzij het Wmo-contract hebben we nu de mogelijkheid van 

het intensiveren van de begeleiding boven de gebruikelijke MO-begeleiding. 

Wij hebben (samen met het Leger des Heils) in december 2016 subsidie toegekend ge-

kregen van het innovatiefonds van de gemeente Hoorn voor het pilotproject Houvast. Met 

dit project beogen we een nieuwe aanpak uit te proberen voor de zwaardere doelgroep 

dakloze jongeren die uit jeugdzorg uitstromen na hun 18de. Woningcorporatie Intermaris 

heeft in 2017 en 2018 geen prioriteit gegeven voor het aanbod van de noodzakelijke wo-

ningen. Het gesprek tussen gemeente en Intermaris hierover heeft echter vertraging op-

gelopen.  In 2019 is Intermaris voornemens dit wel te doen en zou het project alsnog van 

start kunnen gaan.  

 

6- Zwaardere problematiek 

Er is een duidelijke toename van het aantal cliënten met psychiatrische problematiek. Wij 

vingen een aantal cliënten met zwaardere problematiek op, waarvoor aanvullende voor-

zieningen nodig zijn. In 2018 hebben wij voor verschillende malen Wmo-bijdragen gekre-

gen voor de extra uren intensieve begeleiding bovenop wat wij in de MO-setting kunnen 

bieden.  

Een zorgwekkende ontwikkeling is de afbouw van het Transferium, dat eind 2018 is inge-

zet. Wij vrezen voor een toeloop van het aantal jonge cliënten met zware problematiek. 

7- Gezinnen en kinderen  

In Hoorn vangt dnoDoen de gezinnen op in de MO. Er is nog steeds sprake van een groot 

aantal kinderen in de begeleiding, als is het een paar procenten lager dan in 2017 (27% 

i.p.v. 30%).  

De doorstroom is traag, omdat een gezin afhankelijk is van gedegen huisvesting. De 

wachttijd voor woningen na het verkrijgen van een urgentiebewijs kan tot 9 maanden op-

lopen. Het is een zaak van zorg dat gezinnen in eerste instantie via urgentie en niet via de 
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Uitstroompilot kunnen uitstromen. De huisvesting bij dnoDoen is krap, het is voor kin-

deren wenselijk dat deze ruimer en sneller in eigen woning zouden worden begeleid. 

 

Uit landelijk onderzoekt blijkt dat kinderen die in de opvang verblijven een achterstand 

hebben op het gebied van gezondheid, welzijn en dat zij problemen ervaren in het dage-

lijks leven. Er zijn hoge percentages psychische problemen bij kinderen in de opvang. De 

begeleiding van kinderen in de maatschappelijke opvang laat te wensen over omdat de 

begeleiding op de volwassenen is gericht. Wij waren in gesprek met de gemeente over 

outreachende samenwerking met 1.Hoorn voor álle kinderen in de opvang. Helaas heb-

ben de gesprekken over onze aanvrage bij de gemeente vertraging opgelopen.   

 

8- Toename bureaucratie 

De ontwikkelingen in het sociale domein hebben voor dnoDoen, maar ook voor de andere 

partners in zorg en welzijn, gezorgd voor een toename in de administratieve afhandelin-

gen van facturering, verantwoording en aanbestedingen in onze sector. Wij hebben hier-

voor  moeten investeren in de overhead om deze werkzaamheden in goede banen te 

kunnen leiden. Deze investering in de overhead gaat uiteindelijk ten koste van investerin-

gen in het primaire proces. Wij vinden dit geen goede ontwikkeling . Wij vinden dat hier-

voor onvoldoende aandacht bestaat bij onze financiers.      

. 

Nieuwe opgaven 

 

1- Preventie en uitstroom als essentieel onderdeel van Trajectbegeleiding  

Zoals bij de nieuwe ontwikkelingen is gemeld is het voor dnoDoen van belang om de hele  

begeleiding van een cliënt van preventie tot en met nazorg te kunnen vormgeven. Het 

verkrijgen van een MO-opdracht hiervoor ofwel Wmo-contracten voor ambulante begelei-

ding bij huisvestingsproblematiek, is voor het werk een meerwaarde. We hopen hierover 

met de gemeenten tot overeenstemming te komen. Ook waren we met de gemeente in 

gesprek over de mogelijkheid van Briefadressen vooraf aan opname. Begeleiding en 

Briefadres zou wellicht opname kunnen voorkomen dan wel de opnameduur verminde-

ren. In 2019 werd de mogelijkheid van Briefadressen bewerkstelligd.  

2- De toenemende vraag naar zwaardere begeleidingen.  

Met het Wmo-contract in Hoorn is het mogelijk om meer tijd in de begeleiding  te kunnen 

steken van mensen met zwaardere problematiek, als er een indicatie afgegeven is. Een 

aantal jongeren met zware problematiek zijn daarmee reeds geholpen. 
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De samenwerking in de BCT is in 2018 ook verstevigd. Om het afbreukrisico te verminde-

ren worden nu vooraf aan trajecten afspraken gemaakt met de cliënt over betrokkenheid 

van GGZ, Brijder of Thuiszorg.  

Wij verwachten een groeiend veiligheidsrisico in verband met de toename van de aan-

melding van een zwaardere doelgroep (zoals overigens overal in het land) die alleen in ke-

tensamenwerking kan worden aangepakt.  

3- Housing first 

Er is een doelgroep langdurig daklozen die het niet lukt om via de gebruikelijke weg, de 

stappen van de woonladder, tot het verkrijgen van een woning te komen. Er zijn te veel 

prikkels onderweg waardoor zij al jaren buiten de boot vallen. Voor deze doelgroep zou-

den we graag ook in de regio West-Friesland met Housing First starten, een opvangvorm 

waarbij de begeleiding start vanuit een woning voor de cliënt, zoals wij in Alkmaar bieden. 

Wij gaan hier graag over in gesprek met de gemeente, de woningcorporaties en onze ke-

tenpartners.  

4- Het aantal gezinnen in de aanmelding én opvang blijft groot. De doorstroom zou verbeterd 

kunnen worden als de wachttijd voor een woning kan worden verminderd. Dat betekent 

een bouwopgave voor de corporaties in overleg met de gemeente.  

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 of 

mislukte remigratie. Dit stelt vragen over de rechtmatigheid van de opvang én het bij 

voorbaat bemoeilijkte uitstroomperspectief.  

 

5- Het kunnen op- en afschalen van intensieve zorg voor de zwaardere doelgroep, en pre-

ventief kunnen optreden bij woonproblematiek om uitval te voorkomen is iets om verder 

te ontwikkelen in 2019. Als voorkomen kan worden dat gezinnen of alleenstaanden of 

jongeren uitvallen en opgevangen moeten worden, levert dat maatschappelijke en per-

soonlijke winst op.  

 

6- Het aantal jongeren in de opvang en begeleiding stijgt nog steeds terwijl het aantal bege-

leidingen niet navenant toeneemt. De voorgenomen actie om samen met onze ketenpart-

ners onderzoek te verrichten naar het verbeteren van de overgang 18-/18+ (ook een lan-

delijk probleem) is in 2018 onvoldoende van de grond gekomen. Tegelijk zouden we wil-

len onderzoeken of zwerfjongerenbegeleiding, net als in andere regio’s, een antwoord is 

op de problematiek in Hoorn 
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Ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en stagiaires 

 

Ervaringsdeskundigen 

dnoDoen is in 2018 beleid gaan formuleren voor het werken met een aanstellen van ervarings-

deskundigen. In West-Friesland heeft een ervaringsdeskundige als vrijwilliger een bijdrage gehad 

aan de begeleiding van de cliënten, met name waar het alcoholgebruik betreft.  

Vrijwilligers 

Gedurende 2018 zijn bij dnoDoen West-Friesland 6 personen als vrijwilliger actief geweest, waar-

van 2 uit het eigen cliëntenbestand. Een van hen was bovengenoemde ervaringsdeskundige en 

de andere functies betroffen de facilitaire kanten van het werk.  

Stagiaires 

Er is hbo-stagiaire geweest die haar opleiding tot trajectbegeleider volgde. 

Er zijn in 2018 3 mbo-stagiaires betrokken geweest 

 

Duurzaamheid 
 

De gemeente Hoorn heeft als doelstelling om in 2040 op het gebied van duurzaamheid een kli-

maat neutrale gemeente te zijn. dnoDoen wil graag hieraan een bijdrage leveren.  

Ons eerste doel is natuurlijk een sociale duurzaamheid voor opvang en begeleiding van cliënten. 

Cliënten zo kort mogelijk gebruik te laten maken van de opvang en laten uitstromen naar een 

zelfstandig bestaan. 

Wij informeren en ondersteunen onze cliënten bij duurzaam leven waarbij minimale verspilling 

van zowel energie, water als voedsel onderwerp van begeleiding is.  

Daarnaast werken de medewerkers van dnoDoen zo mogelijk papierloos (iPads). Voor werkbe-

zoeken gebruiken we zoveel mogelijk de dienstfiets en voor dienstauto’s die vervangen moeten 

worden kiezen wij uitsluitend nog voor elektrische exemplaren.   

dnoDoen is in overleg met de gemeenten over social return on investment (SROI) en werkt aan 

een beleidsplan hiervoor.  
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Hoofdstuk 2: Prestatiecijfers  
 

Net als voorgaande jaren gaat de toewijzing van cliënten aan dnoDoen via de Brede Centrale 

Toegang West-Friesland (BCT). De BCT bewaakt het proces van in-, door- en uitstroom in de Maat-

schappelijke Opvang. Naast procesbewaking is het doel van de BCT het verkrijgen van cijfermatig 

inzicht in de totale MO-doelgroep. Wij gebruiken onze jaarlijkse rapportage aan de BCT als basis 

voor dit prestatieverslag. In deze rapportage zijn de aantallen in- door- en uitstroom opgenomen 

van volwassenen, incl. de kinderen die mee in opvang zijn. 

 

Crisisopvang

Crisisopvang Getal

Bezettingsgraad 26,4%

Instroom 27

Crisisopvang

Sociaal 

pension

Trainingshui

s

Wonen in de 

Wijk

Kamers met 

Kansen

Beschermd 

Wonen

Zelfstandige 

woonruimte

WLZ-

instelling Anders

Door-/uitstroom 13 11 3

Crisisopvang

Max 3 

nachten

tussen de 4 

nachten en 1 

maand

tussen de 1 

maand en 3 

maanden

langer dan 3 

maanden

Verblijfsduur 5 22

Trainingshuis

Trainingshuis Getal

Bezettingsgraad 111%

Instroom 44

Afgeronde 

trajecten 42

Trainingshuis

Sociaal 

pension

Trainingshui

s2

Wonen in de 

Wijk

Kamers met 

Kansen

Beschermd 

Wonen

Zelfstandige 

woonruimte

WLZ-

instelling Anders

Door-/uitstroom 20 1 15 6

Trainingshuis

Minder dan 

16 weken

Langer dan 

16 weken 

Verblijsduur 24 18
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Wonen in de 

Wijk

Wonen in de 

Wijk Getal

Bezettingsgraad 101,3%

Instroom 79

Afgeronde 

trajecten 75

Wonen in de 

Wijk
Beschermd 

Wonen

Zelfstandige 

woonruimte

WLZ-

instelling Anders

door-/uitstroom 37 38

Wonen in de Wijk

Minder dan 

3 maanden

Tussen de 3 

maanden en 

1 jaar

tussen de 12 

maanden en 

18 maanden

Langer dan 

18 maanden

Verblijfsduur 22 22 16 15

Kamer met 

Kansen

Kamers met 

Kansen Getal

Bezettingsgraad 94%

Instroom 14

Afgeronde 

trajecten 13

Kamers met 

Kansen
Minder dan 

3 maanden

Tussen de 3 

maanden en 

1 jaar

tussen de 12 

maanden en 

24 maanden

Langer dan 

24 maanden

Verblijfsduur 0 4 6 3
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Hoofstuk 3: Toelichting cijfers 

Inleiding 

 

dnoDoen biedt enerzijds (traject)begeleiding en anderzijds opvangvoorzieningen. De opvangvoor-

zieningen in West-Friesland zijn: 

 Het Trainingshuis 

 Wonen in de Wijk 

 Kamers met kansen 

 

Het beleid van centrumgemeente Hoorn is zo snel mogelijke doorstroom voor mensen in de 

Maatschappelijke Opvang. dnoDoen werkt daar van harte aan mee. De opdracht van de gemeen-

te (in de beschikking) is gericht op capaciteitsplaatsen. dnoDoen werkt vanuit trajecten met als 

motto dat preventie vóór opname gaat en nazorg noodzakelijk is (voor de meeste cliënten) om het 

afbreukrisico op terugval te beperken. Beide uitgangspunten kunnen m.b.v. het in 2018 en 2019 

verworven Wmo-contract worden verzoend.  

Trajectbegeleiders zijn zonder uitzondering hbo-geschoold, opgeleid en ingewerkt conform de 

methodiek Krachtwerk hetgeen eveneens een onderscheidende factor is van dnoDoen. Iedere 

cliënt heeft een vaste hbo-trajectbegeleider. De trajectbegeleider schakelt waar nodig externe 

partners in. Naast Trajectbegeleiding hebben de cliënten een budgetcoach die samen met de 

cliënt zijn financiën in orde maakt en ook dat weer zo snel als mogelijk de cliënt terug in handen 

geeft.  

 

dnoDoen wil de levenskwaliteit van de cliënt verhogen. Dit betekent dat de trajectbegeleiders 

actief op zoek gaan naar de krachten van de cliënt om zelf de onderliggende problemen aan te 

pakken. Soms betekent dat dat de begeleiders de cliënt motiveren richting meer gepaste zorg. 

Deze gespecialiseerde zorg maakt snelle doorstroom mogelijk.  

 

In totaal zijn er in 2018 131 unieke volwassenen in begeleiding geweest en 54 kinderen .  

Crisisplaatsen/Trainingshuis  

 

Het trainingshuis heeft 15 plaatsen. Drie van deze plaatsen blijven in opdracht van de gemeente 

beschikbaar als crisisplaatsen, deze bedden staan daarom veel vrij. Als we deze 3 bedden niet 

meetellen had het Trainingshuis in 2018 een bezettingsgraad van 111%, incl. opgevangen kin-

deren. Tellen we de (deels leegstaande) crisisplaatsen mee, dan komen we tot een bezetting van 

94%. 



 

14 
 

In 2018 zijn er 27 personen geregistreerd die van de crisisplaatsen gebruik hebben gemaakt, 

waarvan 18 volwassenen (2017: 7) en 9 (2017: 7) meegekomen kinderen. Dit cijfer is hoger dan 

in 2017 maar zou hoger kunnen zijn omdat er een aantal plaatsingen als regulier zijn behandeld, 

waar dit als crisis genoteerd had moeten worden.  

De gemiddelde verblijfsduur op een crisisplaats is 11 dagen. Alle op de crisisplaatsen opgenomen 

personen zijn doorgestroomd. Daarvan stroomde 48% door naar het Trainingshuis en 41% naar 

Begeleid Wonen.  

In totaal zijn er 58 personen opgevangen in het Trainingshuis (2017: 47 personen); 41 volwasse-

nen (2017: 32) en 17 meekomende kinderen (2017:15) (dit is excl. crisisplaatsingen). Daarvan 

waren 44 personen (31 volwassenen en 13 kinderen) ingestroomd en 42 (30 volwassenen en 12 

kinderen) uitgestroomd.  

De gemiddelde verblijfsduur van uitgestroomde cliënten van het Trainingshuis was 14,7 weken.  

De uitstroom van het Trainingshuis is voor 50% van de afgeronde trajecten (d.w.z. 21 personen, 

waarvan 16 volwassenen) naar Wonen in de wijk van dnoDoen. 33% procent (15 personen waar-

van 10 volwassenen) stroomde uit naar een zelfstandige woning.  

De beschikbare capaciteit werd voor 27% bezet door kinderen, dit is iets minder dan vorig jaar 

(2017: 30%).  

Wonen in de Wijk 

 

In totaal waren er 98 personen betrokken in Wonen in de Wijk, waarvan 64 volwassenen en 34 

kinderen. Onder Wonen in de Wijk valt:  

1. Begeleid Wonen 

2. Verdienwoningen en Ambulante begeleiding  

Begeleid wonen kent  51 plaatsen, waarvan eind 2018 3 woningen niet beschikbaar waren i.v.m. 

sloop per oktober 2018 en nog niet geleverde vervanging  door Intermaris.  

De gemiddelde verblijfsduur van uitgestroomde cliënten was 8,7 maanden.  

De instroom was 60 personen (42 volw. En 18 kinderen) en de uitstroom was 53 personen (32 

volwassenen en 21 kinderen) waarvan 37 (20 volwassenen en 17 kinderen) doorstroomden naar 

een zelfstandige woonruimte/verdienwoning.   
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Verdienwoningen zijn woningen die onder voorwaarden worden toegekend aan uitstromende cli-

enten. Het betreft cliënten met restricties bij de corporaties, vanwege schulden of wangedrag. Zij 

wonen in een eigen woning onder voorwaarde dat dnoDoen begeleidt en zij de volledige zeggen-

schap “verdienen” door dat te laten zien met goed huurderschap. De afgesproken 10 plaatsen 

worden vanaf eind 2018 afgebouwd i.v.m. de Uitstroompilot, volgens welke de bijbehorende be-

geleiding vanuit de Wmo en niet langer vanuit MO gefinancierd wordt.  

Voor ambulante begeleiding hebben wij geen MO-opdracht maar wij hebben dit op ons genomen 

i.v.m. het afbreukrisico bij de cliënt bij uitstroom, ter voorkoming van terugval en heropname.  

In totaal zijn er 37 personen in verdienwoningen ambulant begeleid, waarvan 21 volwassenen en 

16 kinderen.  

De gemiddelde begeleidingsduur van cliënten in verdienwoningen en ambulante begeleiding was 

15 maanden.  

Ingestroomd zijn 19 personen (11 volwassenen en 8 kinderen). Uitgestroomd zijn 22 personen 

(14 volwassenen en 8 kinderen).  

Kamers met kansen (Kmk) 

 

In 2018 zijn er 34 unieke jongeren begeleid in Kamers met kansen op 24 plaatsen, waarvan 14 

instromers (in 2017 eveneens 14) en 13 uitstromers (in 2017: 17).  

Bij Kamers met kansen in 2018 zijn die cliënten die uitgebreider zijn gesproken genoteerd als 

aanmelding (20 toewijzingen waarvan er 14 daadwerkelijk zijn gekomen en 30 afwijzingen). Een 

deel van degenen die worden afgewezen zijn te zwaar voor Kmk. Er is in de regio geen alternatief. 

Het bezettingspercentage van Kamers met kansen was in 2018 93,8% (2017: 89%). De normale 

tijd tussen vertrek van een cliënt, het opknappen van de woning en de opname van een nieuwe 

cliënt wordt niet meegenomen in de berekening van het percentage.  

De gemiddelde verblijfsduur van uitgestroomde jongeren was 19,1 maanden. Van de drie jonge-

ren die langer dan 24 maanden binnen Kamers met kansen verbleven, waren er 2 cliënten  27 

maanden en 1  cliënt 30 maanden in Kamers met kansen. 

Jongeren die succesvol verblijven in Kamers met Kansen ontvangen van Intermaris een starters-

kwalificatie en krijgen zelfstandige huisvesting aangeboden. 11 jongeren zijn naar een zelfstandi-

ge woning uitgestroomd. De andere 2 zijn terug naar huis en naar vrienden gegaan.  
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Slotwoord  

 

Wij hopen dat de lezer een beeld heeft gekregen van onze inspanningen om de bij ons ingeschre-

ven cliënten op een zo goed mogelijke manier naar de samenleving te begeleiden.  

Wij denken het verschil te maken en mensen een eerlijke nieuwe start te geven.   

In de trends hebben wij aangegeven waar wij de problematiek en daarmee ook de kansen voor de 

komende jaren zien liggen. We gaan die uitdagingen graag aan.  

 

mr. J.H. Rabenberg, directeur bestuurder 

A.J. Apeldoorn–Storm van Leeuwen, manager primair proces 

drs. D. Vernooij, manager sociaal ondernemerschap 


