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Voorwoord  

 
Voor u ligt het Prestatieverslag 2019 voor centrumgemeente Alkmaar die de Maatschappelijke 

Opvang faciliteert voor de regio Noord-Kennemerland.  

 

Ook in 2019 werd bekend dat de decentralisatie van Maatschappelijke Opvang van 

centrumgemeenten naar regiogemeenten met 4 jaar is uitgesteld. Regionale samenwerking 

wordt wel verplicht. De voorbereidingen die wij reeds maakten voor deze decentralisatie zorgden 

voor WMO-contracten met de afzonderlijke gemeenten en opbouwende contacten. De WMO- 

producten en resultaten zijn niet opgenomen in dit prestatie-rapport.  

 

In mei 2019 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van start gegaan, 

wetgeving tav privacy waardoor wij meer dan ooit ons hebben afgevraagd wat wij noteren van 

cliënten. Omdat wij in de begeleiding geen opvolging geven aan de vraag naar culturele 

achtergrond hebben wij deze vraag niet meer gesteld en doen wij er ook geen verslag meer van in 

dit rapport.  

 

Wij zijn blij dat 2019 weer een jaar was waarin we verder konden werken aan een steeds 

hechtere samenwerking en professionalisering van de opvang en begeleiding in de 

Maatschappelijke Opvang in Noord-Kennemerland. 

 

mr. J.H. Rabenberg 

directeur bestuurder  

 

 

 

 

 

 

 

 

foto voorkant: de kamer van Robert 
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Inleiding  

 
Hierbij ontvangt u het prestatieverslag van dnoDoen in centrumgemeente Alkmaar, die de 

maatschappelijke opvang faciliteert voor de regio Noord-Kennemerland.  

 

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

Kop van Noord-Holland en in cijfers zichtbaar gemaakt. Het gaat om: 

1. Ontwikkelingen, 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 Noord-Kennemerland 

met de volgende missie en visie uitgevoerd. 

Missie 

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

zonder dak of thuis moeten stellen hebben het recht op een volwaardige plek in onze 

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

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

‘Doen’.  

 

Visie 

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

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

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

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

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

zorg’. Dit alles doen wij onder het motto: dnoDoen, méér met mensen. 

Werkgebied 

dnoDoen heeft vier vestigingen in de regie Noord-Holland Noord. Deze zijn gelegen in Noord 

Kennemerland (Alkmaar), West Friesland (Hoorn),de Kop van Noord-Holland (Den Helder) en een 

kleine vestiging in Zaanstad. Vanuit deze vestigingen wordt met behoud van de lokale ‘kleur’ 

begeleiding, opvang en woonondersteuning verzorgd. Dit productieverslag gaat over de vestiging 

Noord-Kennemerland, werkzaam in centrumgemeente Alkmaar. 
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Hoofdstuk 1- Ontwikkelingen in 2019 

 

1.1 Ontwikkelingen bij dnoDoen 
 

Raadsmotie verplaatsing Nachtopvang 

In 2019 heeft de gemeenteraad van Alkmaar besloten om de Nachtopvang te gaan uitplaatsen 

uit de Jan de Heemstraat. Voor de Nachtopvang dient een andere locatie aangewezen te worden 

vóór 2021. De werkgroep Verplaatsing Nachtopvang van de gemeente Alkmaar, waar ook onze 

bestuurder onderdeel van is, onderzoekt sindsdien geschikte locaties voor de Nachtopvang. In 

december heeft dnoDoen een programma van eisen ingediend die meegenomen kunnen worden 

in de voorbereidingen op de zoektocht naar een geschikte locatie. 

Zelforganisatie  

In 2018 voerde dnoDoen de zelforganisatie in. Een manager Primair Proces stuurde alle 

vestigingen aan en 2 teamcoaches ondersteunden de teams bij hun proces naar zelforganisatie. 

Daarnaast werd een manager Sociaal Ondernemerschap actief bij de contacten naar de 

opdrachtgevers en ketenpartners. In 2019 heeft een uitgebreide evaluatie plaats gevonden bij 

dnoDoen van de ontwikkelingen naar zelforganisatie. Nog steeds vinden we bij dnoDoen 

zelforganisatie een groot goed, met name waar het om de eigen kracht en het ondernemerschap 

van medewerkers. Tegelijkertijd blijkt één manager primair proces voor 4 verschillende 

vestigingen onvoldoende ondersteuning te bieden voor de medewerkers bij processen die in de 

teams en de regio’s plaats vinden. Begin 2020 viel daarom het besluit om 2 teamleiders aan te 

stellen, een voor Alkmaar / Zaanstad en een voor Den Helder / Hoorn. Zij kunnen meer steun 

bieden op de moment van lastige besluiten in het primaire proces. De functie van manager 

Sociaal Ondernemerschap blijft bestaan, het leerproces naar zelforganisatie gaat door met name 

waar het om afstemming op de nieuwe trends en vragen in de samenleving gaat. 

Aanbesteding WMO 

In 2019 deed dnoDoen mee aan de aanbesteding het WMO- Ambulante Begeleiding / Beschermd 

Thuis en Beschermd Wonen en verkregen wij een contract voor de gemeenten Alkmaar en alle 

regiogemeenten. Na indienen van de evaluatie Housing First in november 2018 is in goede 

samenwerking afgesproken dat per 1-1-2020 het project Housing First wordt omgezet in 

Beschermd Thuis. Zo kan per cliënt een indicatie worden gesteld, en kan Beschermd Thuis af 

worden afgeschaald tot ambulante begeleiding en zelfstandigheid.  
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Budgetcoaches 

Ook dit jaar is gewerkt met budgetcoaches voor de cliëntenfinanciën. Waar in het vorige jaar de 

nadruk lag op het onderscheiden van de financiële coaching van de rest van de traject-

begeleiding, werd 2019 juist het jaar van sterkere samenwerking. Financiële coaching is een niet 

te scheíden maar wel in heldere taken te ónderscheiden onderdeel van de trajectbegeleiding 

gebleken.  

Kinderen in de opvang 

Twee trajectbegeleidsters van dnoDoen Kop van Noord-Holland hebben in hun vrije tijd twee 

boekjes gemaakt voor kinderen in de opvang, een voor jonge kinderen en een werkboekje voor de 

wat oudere jeugd. De boekjes zijn geïllustreerd door een oud-cliënt en door een bevriende 

uitgever die ook professionele kinderboekenillustrator is. Ook zij gaven hun vrije tijd. De materiele 

kosten van de boekjes zijn gedragen door het ondernemersfonds van dnoDoen. De boekjes 

werden 10 oktober aangeboden aan wethouder Tjitske Biersteker-Giljou van Den Helder. Het 

Noord-Hollands Dagblad interviewde een cliënte die meegewerkt heeft  aan de boekjes. Alle 

kinderen van heel dnoDoen in alle vestigingen hebben de boekjes gekregen tegelijk met een 

warm welkom tas van het Oranjefonds (zie foto voorkant van dit prestatieverslag) – en nieuwe 

kinderen worden zo verwelkomd in de opvang. Extern zijn de boekjes ook zeer enthousiast 

ontvangen.   

Kinderpostzegels heeft, na inschrijving, voor alle vestigingen een reeks Warm Welkom Tassen 

voor kinderen geleverd. Kinderen tussen 0-3 jaar krijgen een koffertje, kinderen tussen 4-9 jaar 

en jongeren tussen 10-18 jaar krijgen een rugzak. Het is een mooi verrassingspakketje dat 

samen met onze kinderboekjes een mooi welkomstpakket is voor kinderen die worden 

opgenomen. We zijn in overleg met Kinderpostzegels om een herdruk van onze kinderboekjes toe 

te voegen aan alle tassen in Nederland voor alle opvang.  

Contacten 

Op dinsdag 10 september ontvingen wij tien raadsleden van de meeste fracties van de gemeente 

Alkmaar in de Nachtopvang voor een raadsinformatiebijeenkomst over de maatschappelijke 

opvang. Wethouder Marcel van der Zon was ook aanwezig. 

Op 28 september heeft de Nachtopvang in Alkmaar de deuren geopend voor de buren. Ruim 400 

flyers zijn in de buurt huis-aan-huis verspreid. Het doel van deze dag was om een deel van onze 

organisatie te laten zien en in gesprek te gaan met de omwonenden. Op deze manier hopen we 

begrip de kweken voor ons werk en onze cliënten en bovendien te horen welke zaken er leven in 

de buurt. We kijken terug op een geslaagde middag en bedanken iedereen die heeft meegewerkt 

voor hun inzet. 



 

7 
 

Ketenpartners 

dnoDoen is actief geweest in deelname aan structurele overleggen met ketenpartners. Op 

medewerkersniveau werd bijgedragen aan het Team Complexe Casuïstiek. Op 

managementniveau is bijgedragen aan de maatwerkvoorziening (van de zgn 1% groep cliënten 

met zware problematiek) en het PACT: de bestuurder nam deel aan de stuurgroep en de manager 

sociaal ondernemerschap aan de werkgroep volwassenen.  

Intensieve gesprekken zijn er geweest met het Transferpunt / WMO- en de woonzorgregisseur van 

de gemeente Alkmaar over verbeterde samenwerking om de wachtlijst terug te dringen.  

Opvang Verwarde Personen 

In oktober 2018 verzocht de gemeente dnoDoen een plan van aanpak voor een Opvang Verwarde 

Personen te maken met als intentie in maar 2019 van start te gaan. dnoDoen heeft een plan van 

aanpak opgesteld. Daartoe is intensief samengewerkt met GGZ, GGD, politie en gemeente. 

dnoDoen heeft locaties in andere gemeenten bezocht, een plan gemaakt, de procedures 

opgesteld, de beoogde locatie ingericht en medewerkers aangesteld en opgeleid. Halverwege het 

jaar was dnoDoen gereed met alle voorbereidingen en stond in de startblokken. De 

bereikbaarheidsdienst van dnoDoen heeft een aantal maanden stand-by gestaan en ook 

gedraaid.  

De start van de OVP werd meermalen uitgesteld omdat de GGD niet het aantal uren kon leveren 

voor een bereikbaarheidsdienst dat zij nodig achtten. 

Actieprogramma Zwerfjongeren 

In 2019 heeft de gemeente Alkmaar, in samenwerking met dnoDoen, en op basis van de 

evaluatie van het werk van het team Zwerfjongeren een aanvraag ingediend voor het Landelijk 

Actieprogramma van Zwerfjongeren van minister Blokhuis. Alkmaar is erkend als toegekend en 

van start gegaan met het tweejarig project.  

Start me Up 

Gemeente Alkmaar en Woonwaard nodigden samen organisaties uit zich in te schrijven met een 

plan voor 20 jongerenappartementen., studio’s op de Bergerweg. dnoDoen diende een preventief 

plan in ter voorkoming van uitval van jongeren, samen met het RMC. Het ging om lichte 

begeleiding bij een eigen woonplek. Uiteindelijk heeft de initiatiefgroep besloten dat dnoDoen 

onderdeel wordt van een grotere groep. 5 appartementen worden door dnoDoen ingevuld.  
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Jongerenstudio’s Titanialaan 

Woonwaard heeft dnoDoen gevraagd de Titanialaan te verlaten. Er wonen teveel zorgcliënten bij 

elkaar. Uiteindelijk is in overleg met Woonwaard en met de gemeente Heerhugowaard berekend 

dat als de 9 appartementjes van Titanialaan worden vervangen door 4 of 5 studio’s 

Heerhugowaard en 4 of 5 studio’s in Alkmaar wij de jongeren daar kunnen plaatsen waar zij 

oorspronkelijk vandaan komen.  

Flexwonen 

IN overleg met de woonzorgregisseur van de gemeente Alkmaar zijn voor dnoDoen 8 kamers 

gereserveerd bij Flexwonen. Het gaat om tijdelijke bewoning tot 2 jaar, met begeleiding van 

dnoDoen via een WMO-indicatie. Naast een soortgelijk intitiatief in 2018 dat ook in 2019 liep op 

Hugo-oord in Heerhugowaard, is het een middel bedoeld als semi-uitstroom om ruimte te creëren 

zodat de wachtlijst korter kan worden. Bij Flexwonen maakt dnoDoen voor het eerst gebruik van 

de door de Federatie Opvang (Valente) ontwikkelde intermediaire model-huurcontracten – om 

zorgverlening en verhuur aan elkaar te koppelen en te voorkomen dat cliënten huurrechten 

krijgen zonder zorgcomponent.   

Ervaringsdeskundigen 

In de loop van 2019 zijn wij gestart met banen voor ervaringsdeskundigen bij dnoDoen. Twee 

ervaringsdeskundigen werden aangesteld, 1 met standplaats Alkmaar en 1 met standplaats Den 

Helder.  

Stagiaires  

Er waren 6 stagiaires betrokken bij de Maatschappelijke Opvang in Alkmaar in 2019. 
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1.2 Trends 
 

1. Uitstroomperspectief algemeen 

Samen met de gemeente werken wij aan het vinden van meerdere uitstroom-

perspectieven, omdat de woningmarkt op slot zit. Er is een gemeentelijke 

Woonzorgregisseur voor bijzondere doelgroepen in 2018 aangetreden die mede bij de 

commerciële sector voor uitstroom kan gaan zorgen. dnoDoen werkt hier graag aan mee. 

In 2019 zijn wij in overleg met een commerciële partij, Flexwonen, en de gemeente 

tijdelijke kamers gaan huren en doorverhuren voor overbrugging naar zelfstandig wonen 

voor cliënten die uitstroomgereed zijn maar geen woning kunnen bemachtigen. Een WMO-

indicatie is er voor vinger aan de pols of echte begeleiding.  

2. Huisvestingsproblemen 

Steeds vaker krijgt de Centrale Voordeur te maken met hulpvragen die alleen huisvesting 

betreffen vanwege de steeds nijpender wordende woningnood in Nederland. Vanwege de 

zelfredzaamheid van de betrokken gezinnen en individuen hoort deze vraag niet bij de 

Maatschappelijke Opvang thuis. Tegelijkertijd zien wij dat het niet honoreren van de vraag 

kan leiden tot maatschappelijke teloorgang. Vanuit preventief oogpunt is het belangrijk 

een antwoord te kunnen bieden en vragen wij daarom de gemeente ook mee te denken 

met oplossingen die voorkomt dat dezelfde aanmelders alsnog in een later stadium 

belanden bij de Maatschappelijke Opvang maar nu met problemen.  

 

3. Pact Wonen 

Voor het Pact, de overeenkomst van gemeenten Noord Kennemerland met 

woningcorporaties in Alkmaar om gezamenlijk het aantal woningen te gaan realiseren dat 

nodig is voor uitstroom van Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang, heeft 

dnoDoen haar gewenste uitstroomcijfers Alkmaar berekend. Wij presenteerden de cijfers 

voor de werkgroep volwassenen van het PACT. Als iedereen die op zichzelf kan wonen 

direct een woning zou krijgen zouden wij 125 woningen per jaar nodig hebben voor 

uitstroom. Over het algemeen werd dat aantal als realistisch maar toch onverwacht 

ervaren. We hebben het aantal uitgesplitst naar onder en boven de 23 jaar en ook nog 

eens anders ingedeeld naar grootte van benodigde woning. Ook hebben we een 

inschatting gemaakt van de herkomst van cliënten, en daarmee een wens voor verdeling 

van uitstroomwoningen over de regiogemeenten. Nu is het aan gemeente en corporaties 

om aan de slag te gaan hiermee! 

4. Jong volwassenen 

Doordat de gemeente Alkmaar per juni 2019 onderdeel is geworden van het 

Actieprogramma Zwerfjongeren van staatssecretaris Blokhuis is de voorgenomen 

heroriëntatie op de ketenaanpak zwerfjongeren in dat kader komen te staan. De 



 

10 
 

gemeente heeft nu zelf de regie in handen genomen voor het herijken van het convenant 

Zwerfjongeren, en de knelpunten die in beeld komen bij het bestrijden van 

zwerfjongerenproblematiek.  

 

5. Mislukte inburgering en remigratie  

Bij de Centrale Voordeur zien we relatief veel asielzoekers met een verblijfsstatus, die na 

een asielprocedure een eigen woning hebben gekregen, maar zijn uitgezet vanwege 

huurachterstand als gevolg van problemen met het inkomen of de uitkering, het tijdelijk 

maar te lang naar het buitenland zijn geweest, de huur niet meer betaald hebben, de post 

niet meer openden, niet bereikbaar waren, enz. Vaak blijkt men dan niet goed op de 

hoogte te zijn geweest van de verplichtingen en regelgeving in deze en was er 

onvoldoende of geen begeleiding geweest bij hun zelfstandig gaan wonen hier in 

Nederland.    

Bij de Centrale Voordeur zien we ook beduidend meer aanmeldingen van voormalige 

asielzoekers, die na het verkrijgen van een verblijfsvergunning of later de Nederlandse 

nationaliteit, eerst zijn teruggekeerd naar het land van herkomst of zijn vertrokken naar 

een ander EU-land, maar vervolgens later toch weer teruggekeerden naar Nederland (een 

mislukte remigratie). Eerst betrof dat met name alleenstaanden, maar inmiddels ook 

meer gezinnen met kinderen. Door Nederland te verlaten hebben zij alles achter zich 

gelaten en bij terugkeer moeten zij weer van voren af aan beginnen. Deze mensen 

hebben verwachtingen van Nederland die niet meer kloppen. Ze krijgen geen huis meer 

aangeboden, zoals na het verkrijgen van de verblijfsvergunning. Dat zij lang moeten 

wachten op een woning geeft hen vaak een gevoel niet meer welkom te zijn en dat levert 

weer gevoelens van frustratie en boosheid op. 

Ook zien we gezinsherenigingen van asielzoekers met een verblijfsstatus vaker 

mislukken. De problematiek bij deze zaken is complex: taal, mislukte inburgering, niet op 

de hoogte zijn van wet- en regelgeving, onduidelijke verblijfsrechten, financiën, geen 

opgebouwde wachttijd bij woningcorporatie, geen woonperspectief. Per maand betreft het 

gemiddeld een gezin. 

6. Nederlanders van de Antillen 

Ook zien we nog steeds Nederlanders vanuit de Antillen, met name van Curaçao, de 

oversteek naar Nederland maken in de veronderstelling dat het leven en de 

omstandigheden hier beter zijn. Er wordt dan vaak eerst een beroep gedaan op familie, 

maar hulp vanuit het eigen netwerk is vaak maar van korte duur. Daarna wordt 

aangeklopt bij de instanties en ook dnoDoen voor opvang. Voor deze alleenstaanden en 

gezinnen is het protocol landelijke toegankelijkheid niet adequaat.  
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7. Gezinnen en kinderen in de opvang 

Wij vangen gezinnen op met psychosociale problematiek. Het beleid van dnoDoen is erop 

gericht om zo kort mogelijk op te vangen, helemaal als er kinderen bij betrokken zijn. 

Maatschappelijke Opvang is per definitie geen goede of fijne woonplek voor kinderen. 

Veilig thuis bepaalt of kinderen bij ouders kunnen blijven wonen of niet. De minimale 

huisvesting van dnoDoen per gezin is niet geschikt om langdurig gezinnen met kinderen. 

De wachttijd voor een huurwoning is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen voor 

iedereen. De slechtere woningmarkt is speciaal gezinnen desastreus omdat zij ook niet 

kamers kunnen zoeken. Gezinnen die na verloop van tijd klaar zijn om weer uit te 

stromen, komen amper op reguliere wijze voor een gezinswoning in aanmerking. 

Gezinnen nemen veel ruimte in beslag en de slechte doorstroom zorgt voor langere 

verblijfsduur en daarmee langere wachtlijsten. 

8. Ex-gedetineerden  

De gemeente heeft een zorgplicht ten aanzien van uitstromende gedetineerden. Er is bij 

de Centrale Voordeur geen structureel overleg met het Veiligheidshuis om deze gestraften 

adequaat op te kunnen vangen. Dat maakt dat er te snel terugval plaatsvindt in crimineel 

gedrag. In dat kader hebben wij in 2019 meegedaan met de aanbesteding Forensische 

Verblijfszorg en Nazorg van het ministerie van Justitie. Per 1-1-2020 krijgen we een 

contract om adequater hulp te kunnen verlenen in samenwerking met reclassering.  

 

9. Verzwaring van de problematiek 

Bij de Nachtopvang melden zich regelmatig cliënten met behoorlijk zware psychiatrische-, 

verslavings- en/of gedragsproblematiek. Vaak zijn dit cliënten die uit andere, voor hen 

geëigende, woon- of verblijfsinstellingen komen, die daar geschorst zijn qua verblijf, uit 

zorg zijn gezet of uitbehandeld zijn. Die worden daardoor dakloos en doen dan een 

beroep op de maatschappelijke opvang. Vaak worden deze cliënten dan naar onze 

Nachtopvang verwezen voor een slaapplaats. De Nachtopvang kan de 

verantwoordelijkheid qua zorg voor deze cliënten niet zomaar overnemen, deze cliënten 

zijn vaak ook niet geschikt voor een opvangtraject bij dnoDoen en wij zouden die 

verantwoordelijkheid en zorg dan ook graag terugleggen bij de instantie van herkomst. 

10. Wachtlijst en Briefadressen 

In 2019 zagen we een flinke groei van het aantal gevraagde en toegekende 

Briefadressen. Dat is een indicatie van de groei van het aantal daklozen in de regio.  

Ook de wachtlijst groeide en de wachttijd nam navenant toe tot een onaanvaardbare 

hoogte. Het is een van onze belangrijkste opgaven voor 2020.  
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1.3 Nieuwe opgaven  
 

- Verhuizing Nachtopvang 

De allereerste en meest lastige opgave voor dnoDoen van 2021 is het vinden van een 

nieuwe plek voor de Nachtopvang.  

Het is voor dnoDoen belangrijk om een goede locatie te vinden, niet alleen voor de 

Nachtopvang maar juist ook in gezamenlijkheid met de overige activiteiten: zoals 

gespreksruimten, Centrale Voordeur, Trainingshuis, gemeenschappelijke slaapwachten 

en portiers voor meerdere opvangplekken en kantoorruimte. Daarom heeft één vestiging 

de voorkeur. Deze zal zichtbaar dienen te zijn, goed bereikbaar, passend in deze tijd.  

Het is niet aan dnoDoen om een nieuwe locatie te kiezen. De gemeente is hierin leidend, 

maar uiteraard zullen wij onze invloed gebruiken om een duurzame locatie te betrekken 

van waaruit wij tijdelijke zelfstandige huisvesting voor onze klanten kunnen realiseren, en 

de klanten van de Nachtopvang op een veilige en in cliëntvriendelijke omgeving kunnen 

opvangen.  

 

- De Centrale Voordeur  

Om een goede instroom, doorstroom en uitstroom te realiseren bouwt dnoDoen de 

Centrale Voordeur uit tot een brede centrale toegang, en meer nog: tot een werkpunt met 

goede lijnen naar ketenpartners en in nauwe samenwerking met Transferpunt en WMO-

consulenten.  

De Centrale Voordeur zal ook kunnen bijdragen aan out-of-the-box oplossingen zoals 

Onder de Pannen, tijdelijke huur en verhuur met begeleiding,  

 

- Wachtlijst 

Het aantal aanmeldingen is ruim toegenomen. De gemiddelde verblijfsduur is gestegen 

en de wachtlijst navenant gegroeid.  

Samen met de gemeente spreken we af welke cliënten toegang krijgen tot de 

maatschappelijke opvang en dus ook tot de wachtlijst, en welke cliënten niet (ivm 

woonproblematiek maar zelfredzaamheid, remigratie, enz). Dit zal de wachtlijst niet 

oplossen, maar wel verkorten.  

Belangrijk zal het worden in 2020 om vanuit de Centrale Voordeur samen met de 

gemeente en het Transferpunt een weg te zoeken om de wachtlijst weg te werken. Dat 

kan door speciale projecten, tijdelijke huisvesting, voorrang op de wachtlijst, urgentie – 

we hopen dat de gemeente alle mogelijke middelen daarvoor zal ontwikkelen en wij 

werken daar graag aan mee.   
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- De groei van complexe problematiek jongeren  

Bijna de helft van alle trajecten (109 van de 277) worden gegeven aan jongeren onder de 

26 jaar. Wij vermoeden dat 59% van alle jongeren psychiatrische en/ of verstandelijke 

problemen heeft en 49% van de groep boven de 26 jaar.  

De groep jongeren die afhaakt is beduidend afgenomen. Wij schrijven dat toe aan de 

intensieve outreachende benadering van ons zwerfjongerenteam. Als we deze 

oureachende begeleiding kunnen combineren met een betere uitstroom voor jongeren – 

zal onze aanpak succesvol zijn. Het creëren van voldoende uitstroommogelijkheden voor 

jongeren zal een grote uitdaging zijn de komende jaren voor de gemeente en de 

corporaties.  

 

- Housing First 

Het succes van Housing First en de plaatsing per 1 januari 2020 bij Beschermd Thuis 

maakt het mogelijk om te groeien en de aantallen langdurig daklozen aan te pakken. Dat 

daarbij een welwillende houding van Woningcorporaties en een snellere toekenning van 

woningen. In 2020 willen we onderzoeken of de doelgroep Housing First verbreed kan 

worden naar jongeren en andere doelgroepen.  

 

- Kinderen in de opvang 

Het aantal kinderen in de opvang is de afgelopen jaren redelijk stabiel gebleven. 51 

kinderen waren opgevangen in de opvang van 2019. Inmiddels is uit onderzoek duidelijk 

geworden dat de meeste kinderen in de opvang niet alleen trauma’s hebben opgelopen in 

de aanloop tot de opname, maar ook dat de opvang geen geschikte plek is voor hen om 

te herstellen.  

Wij maken risico-inventarisaties, gebruiken de Verwijsindex en hanteren de Meldcode en 

verwijzen ouders naar hulpverlening voor de kinderen. Deze benadering is bij lange na 

niet voldoende om kinderen te begeleiden. De ouders hebben andere zaken aan hun 

hoofd. Van de gemeente hebben wij geen opdracht om de kinderen te begeleiden.  

Graag willen wij met de gemeente in gesprek in 2020 om outreachende zorg voor 

kinderen tot stand te brengen.  
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Hoofdstuk 2: Aanmeldingen 
 

Inleiding 

dnoDoen maakt in haar werkwijze 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 2019 waren er 504 aanmeldingen tegenover 424 aanmeldingen in 2018 (2017: 407 en in 

2016: 424 en in 2015: 400). Dat is een blijvende stijgende trend en zeer sterke stijging die te 

wijten is aan dat andere instellingen ons meer wisten te vinden voor intensiever overleg en 

samenwerking.   

In 2019 waren er 49 kinderen betrokken in 28 gezinnen, waarvan de aanmelding positief werd 

besloten. Uiteindelijk zijn er 41 kinderen opgenomen met hun ouders in 2019. 

§ 2.1 Aantal aanmeldingen onderverdeeld in sekse en leeftijdscategorie 

 
Bij de aanmelding gaat het om mensen die zich hebben aangemeld voor opvang en/of 

begeleiding. Er is onderscheid gemaakt naar geslacht en leeftijd.  
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Ten opzichte van 2018 is is er een toename van het aantal mannen te melden. In 2019: 323 

mannen (2018: 313 en  2017: 272).  

Het aantal aanmeldingen van vrouwen nam ook toe 181 vrouwen (2018: 111 en 2017:135).  

Het totaal aantal jongeren in de aanmelding is toegenomen naar 143 in 2019 tov 2018: 130 en 

2017: 120) waarbij het aantal jonge vrouwen aanmerkelijk is gestegen (van 35% naar 44%).  

 

Cliënten melden zich veelal telefonisch, soms aan de deur, soms per e-mail. Die aanmeldingen 

per mail of telefoon van mensen die geen binding hebben met Alkmaar worden niet altijd 

genoteerd en daarom niet geteld als aanmelding.   

 

§ 2.2 Laatste verblijfplaats bij aanmelding 
 

Van elke cliënt die zich bij ons meldt, registreren we wat volgens de cliënt de laatste verblijfplaats 

is geweest, bij twijfel wordt dit gecontroleerd. dnoDoen is niet in staat dit in de Basisregistratie 

Personen BRP) te controleren. Waar de laatste verblijfplaats niet Alkmaar is onderzoekt de 

Centrale Voordeur of en hoe verwijzing naar de geëigende regio mogelijk is.  

Voor cliënten die gebruik maken van de Nachtopvang wordt een BRP-controle door de gemeente 

Alkmaar uitgevoerd. Cliënten die in aanmerking willen komen voor een briefadres worden tijdens 

de aanvraag bij het loket van Haltewerk of Burgerzaken gecontroleerd en daar wordt besloten 

over toekenning van een Briefadres.  
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§ 2.3 Aangemeld door (verwijzende instanties en zelfmelders) 
 

Cliënten worden op verschillende manieren bij ons aangemeld. Er zijn drie categorieën 

aanmeldingen, te weten: zelfmelding, melding door familie en melding door officiële instanties 

(gemeente, politie, de nachtopvang, GGZ e.d.). Dit kan persoonlijk via ons loket, of via de 

telefoon, mail of de website.   

De grafiek hieronder toont de manier waarop is aangemeld. De eerste grafiek toont de verdeling 

bij de categorie 17-26 jaar  (zwerfjongeren). De tweede grafiek toont de volwassenen van 26 of 

ouder.  

 

Ten opzichte van 2018 zien we bij clienten 17-26 jaar een toename van zelfmelding en een 

afname van overige instanties (van 24% naar 8%). Blijkbaar weten jongeren ons beter te vinden 

en weten wij de jongeren beter te vinden.  

Bij clienten ouder dan 27 jaar zijn het aantal zelfmeldingen gelijk gebleven (90%). 

 

§ 2.4 Wachtlijst voor opvang 
 

Gedurende 2019 groeide de wachtlijst uit van 4 maanden naar 6 maanden wachttijd met zo’n 50 

à 60 personen of gezinnen op de wachtlijst. De afgelopen 4 jaar is de wachtlijst alleen maar 

groter geworden. Wij verklaren dit aan het groeiend gebrek aan uitstroommogelijkheden voor 

onze cliënten.  

Gemiddeld moesten cliënten 71,5 dag wachten alvorens ze in aanmerking kwamen voor een 

structurele opvangplek (dat wil zeggen géén Nachtopvang). In 2017 was dat 66 dagen, in 2016 

54 dagen en in 2015 was dit nog 39 dagen. Wij verklaren dit uit het gebrek aan uitstroom.  
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Ook voor Housing First is de wachttijd bij de woningcorporatie in 2019 niet korter geworden. 

Doordat wij er sterker achterheen gingen, lukte het ons om naar schatting soms meer richting 6 

dan 9 maanden te hoeven wachten op een woning. Eind 2019 waren er 3 cliënten aangemeld bij 

de corporatie wachtend op een woning. Deze cliënten ontvingen in 2020 ambulante begeleiding 

om de lange wachttijd te overbruggen en de cliënten gemotiveerd te houden en te helpen.  

§ 2.5 Resultaat aanmelding 
 

In onderstaande tabel is het resultaat van het aantal aanmeldingen met een aanmeldingsbesluit 

weergegeven. 

 

Van de aanmeldingen is bij  17 – 26 jarigen is er een afname van de toewijzingen van 82% in 

2017 naar 76% naar 69% in 2019. Het aantal in onderzoek is navenant toegenomen.  

Bij cliënten ouder dan 27 een kleine afname van het aantal toewijzingen te zien (van 85% in 

2018 en 81% in 2017 naar 82%). 
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Hoofdstuk 3: Trajecten 
 

Inleiding 

dnoDoen biedt trajectbegeleiding en een voorziening aan waar nodig. In dit hoofdstuk beschrijven 

wij het aantal personen dat een traject heeft gevolgd, welke trajecten zij hebben doorlopen en we 

geven een beschrijving van de cliënten.  

§ 3.1 Aantal trajecten 2019 
 

Onderstaande tabel geeft het totaal aantal van 277 trajecten in 2019 weer (2018: 261 trajecten 

en 2017: 307). Let wel, het gaat hierbij over het totaal aantal trajecten, niet om unieke personen. 

Hierin tellen dus ook cliënten die 3 verschillende opvangvormen hebben gekend als 3 trajecten 

en niet als 1 persoon. In totaal hebben 177 unieke personen (volwassenen) 277 trajecten 

gevolgd (in 2018: 182 in 261 trajecten en in 2017: 210 unieke personen). De trend is dus een 

afname van unieke personen en toename van aantal trajecten. Dat lijkt te verklaren uit een 

slechtere uitstroom.  

De verklaring voor het verminderde aantal trajecten ligt erin dat de trajecten bij Begeleid Wonen 

ruim een maand langer en het Trainingshuis een halve maand langer zijn gaan duren. De 

uitstroom is bemoeilijkt.  

  

Gedurende deze trajecten liepen er 51 unieke kinderen (2018: 50 en 2017: 62)  met hun 

ouder(s) mee.  
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Van de in de tabel getoonde  trajecten waren er 109 trajecten aan jongeren <26 jaar. (2018: 85 

en 2017: 107 trajecten aan jongeren < 26 jaar).  

§ 3.2 Inkomstensoort bij binnenkomst en vertrek 
 

Hieronder is de verdeling weergegeven per inkomstensoort bij instroom van de cliënten als ook 

bij uitstroom van de cliënten, in procenten van het totaal.  

 

Bij instroom zijn er meer mensen met een WWB uitkering 51% tov 2018: 44%.  

Bij de uitstroom zijn er minder mensen met WWB uitkering: 49% tov 2018: 51%. 

(NB: de groep uitstroom bevat andere unieke cliënten dan de groep instroom.) 

§ 3.3 Dagbesteding bij binnenkomst en vertrek 
 

Hieronder staat aangegeven welke dagbesteding onze populatie heeft op het moment van de 

start van de begeleiding en bij het vertrek.   
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Bij de instroom had een groep van 59% (2018: 60% en 2017: 65%) geen dagbesteding. Bij de 

uitstromers is 52% (2018: 49% en 2017: 56%) zonder dagbesteding. Het aantal met betaald 

werk is zowel bij instroom (van 16% naar 24%) als uitstroom (van 25% naar 28%) toegenomen . 

Ook hier geldt: Het gaat bij de instroomgroep om een andere groep dan de uitstromers.  

 

§ 3.4 Onderliggende problemen 
 

De grafiek hieronder toont het aantal gediagnosticeerde stoornissen (al of niet recent van het 

totale aantal unieke uitgestroomde cliënten). Hierbij dient men rekening te houden met het feit 

dat meekomende kinderen niet in deze weergave zijn meegenomen. De categorie verslaving 

wordt ingevuld wanneer een cliënt ooit in zijn leven in contact is geweest met de verslavingszorg 

of wanneer de diagnose verslaving, afhankelijkheid of misbruik ooit in het leven is vastgesteld.  

Daarnaast is er een categorie “vermoeden”. De categorie “vermoeden” wordt ingevuld wanneer 

er sterke aanwijzingen zijn dat de cliënt kampt met een probleem uit één van de andere 

categorieën, terwijl er (nog) geen fysiek bewijs is.  

 

Het aantal cliënten onder de 26 met vastgestelde diagnostiek is 17 van de 75 jongeren. Het 

vermoeden van diagnostiek is bij jongeren 27 van de 75. Wij vermoeden dus dat 59% van alle 

jongeren psychiatrische of verstandelijke problemen heeft. 
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Het aantal cliënten van boven de 26 met vastgestelde diagnostiek is 18 van de 80. Het 

vermoeden is dat 21 van degenen zonder diagnose wel geïndiceerd zouden kunnen zijn. Samen 

is dat 49%, een iets lager aantal dan bij de jongeren.  

 

§ 3.5 Resultaat begeleidingen 
 

Het resultaat van de begeleidingen drukken we uit in twee graadmeters. De al dan niet behaalde 

doelen en de wijze van doorstroom.  

Omdat de doelen een combinatie zijn van de wensen van de cliënt en de zaken die noodzakelijk 

zijn voor zelfstandig wonen, kan de mate waarin de doelen worden gehaald gezien worden als 

een graadmeter voor succes. Er zijn drie categorieën, te weten: 

• Merendeel van de doelen gehaald (vrijwel alle doelen behaald) 

• Doelen gedeeltelijk gehaald (meer dan de helft van de doelen)  

• Onvoldoende doelen gehaald (geen tot minder dan de helft van de doelen) 

De onderstaande twee grafieken laten zien aan in hoeverre de doelen, die tijdens de begeleiding 

zijn gesteld in samenspraak tussen de begeleiding en de cliënt, zijn behaald. 
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Het totaal van het aantal positief afgesloten trajecten van jongeren onder de 26 is in 2019 81% 

(2018: 77% en 2017: 73%). Bij de groep vanaf 26 is het aantal positief afgesloten trajecten in 

2019 74% (2018: 68% en in 2017: 75%). 

 

  
 

Voor de jongeren in 2019 het percentage zelfstandig verder gaanden gestegen naar 72% (2018: 

50%  en 2017:69%). Het beëindigen door de cliënt is drastisch afgenomen van 27% naar 5%) 

Tegelijk is het aantal uitstroom van begeleiding met ondersteuning afgenomen van 18% naar 7%. 

Dat kan erop duiden dat wij meer zijn blijven begeleiden en beter contact met de jongeren weten 

te houden.  

In 2019 is er bij de oudere groep een toename te zien naar 75% die zelfstandig verder konen 

(2018: 53%, 2017: 62%. Het aantal doorverwijzingen is afgenomen van naar 14 naar 6%. 
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§ 3.6 Leeftijdsopbouw 
 

In dit rapport is er een consequent onderscheid tussen zwerfjongeren (17 tot 26 jaar) en vanaf 

26 jaar. Om een volledig beeld te geven van de leeftijdsverdeling van de gehele clientèle is 

onderstaande grafiek opgenomen. In dit overzicht zijn kinderen niet meegenomen.  

 

Opnieuw is de doelgroep 20-30 jarigen de grootste groep in de opvang. De groep 18-30 jaar 

betreft 45% / 53% (gemiddeld 49% tegenover 2018 en 2017: 41%). De groep vrouwen bevindt 

zich voor 53% onder de 30 jaar (mannen 45%).  Er is dus een verjonging gaande in de opvang die 

ons zorgen baart.  
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§ 3.7 Trajectinformatie 
 

Trajecten kunnen een vervolg krijgen in verschillende vormen van begeleiding en opvang. Zo kan 

een cliënt bijvoorbeeld begeleiding op straat krijgen om door te stromen naar de Nachtopvang, 

Trainingshuis, Begeleid Wonen en via een verdienwoning uitstromen. Dat kan ook korter door 

directe plaatsing bij Begeleid Wonen en uitstroom naar zelfstandigheid. De duur van de 

verschillende trajecten kan daardoor sterk in lengte verschillen.  

 

In 2019 was bij jongeren de gemiddelde verblijfsduur 7,3 maanden (2018: 6,4 maanden) 

maanden) met name bij het Trainingshuis was eens stijging te zien van 3,8 maanden naar 7 

maanden gemiddeld).  

Bij de ouderen was de gemiddelde verblijfsduur 7,6 maanden (2018: 7,3 maanden excl. Wonen 

Extra).  

De gemiddelde totale begeleidingsduur van uitgestroomde cliënten in 2019 van moment van 

eerste opname of begeleiding tot uitstroom bedroeg 19,2 maanden.  

t/m 25 vanaf 26

Ambulante begeleiding 3,1        8,0        

Begeleid wonen, waarvan: 10,5     7,6        

Begeleid wonen 10,6     6,8        

Housing First 8,2        13,3     

Trainingshuis 7,0        7,1        

Gemiddeld 7,3        7,6        

Gemiddelde duur in maanden 

van in 2019 afgesloten 

trajecten

Leeftijdscategorie
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Hoofdstuk 4: Voorzieningen 
 

Dit zijn de voorzieningen die dnoDoen biedt in Noord-Kennemerland (excl. WMO): 

- Centrale Voordeur voor aanmelding, intakes, aanname, advies en doorverwijzing 

- Briefadressen 

- Nachtopvang 

- Intensieve jongerenbegeleiding, al dan niet ambulant 

- Trainingshuis  

- Begeleid wonen in opvang van dnoDoen,  

- Korte en langere ambulante trajecten in verdienwoning, eigen huis of op straat 

- Doorstroomvoorziening  

- Housing First 

 

Deze voorzieningen en begeleidingsvormen worden in de volgende paragrafen behandeld, waarin 

een beeld van de bezetting en het verloop wordt gegeven. Tevens laten wij zien in hoeverre er is 

voldaan aan de capaciteitsafspraken met de gemeente.  

In 2019 is er in totaal 1.507 uur aan begeleiding geleverd aan cliënten bóven de reguliere MO 

afspraken (2018: 1.343 uur). Conform afspraak is dit per kwartaal gefactureerd.  

Er zijn 277 trajecten aangeboden in de voorzieningen (2018: 173) , waarvan:  

- 123 trajecten Wonen in de wijk, incl. Titanialaan 

- 48 trajecten Trainingshuis 

- 9 trajecten Doorstroomwoning (economisch daklozen) 

- 13 trajecten Housing First 

- 84 ambulante trajecten 

Van deze 277 trajecten zijn 109 (2018: 64)  trajecten aan cliënten jonger dan 26 jaar. 

§ 4.1 Trainingshuis 
 

Het Trainingshuis heeft 20 opvangplekken. In 2019 was de gemiddelde duur van een afgesloten 

traject ruim 7,1 maanden (2018: 4.4 mnd). 

 Afspraak gemeente Daadwerkelijk geleverd 

Totaal aantal trajecten 20 plaatsen, 19 trajecten 

tegelijk  

20 plaatsen, totaal 48  

trajecten  
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§ 4.2 Begeleid Wonen 
 

Begeleid Wonen kan een doorstroom betekenen voor cliënten uit het Trainingshuis, maar kan ook 

direct worden ingezet voor aangenomen cliënten / gezinnen.  

 Afspraak gemeente Daadwerkelijk geleverd 

Totaal aantal 72 Plaatsen wonen in de wijk, 

incl. 6 plaatsen voor 

verdienwoningen  

75 kamers Wonen in de wijk, incl. 7 

verdienwoningen 

 

§ 4.3 Doorstroomwoningen 
 

Naar aanleiding van de toename van het aantal cliënten die om financieel- economische redenen 

dakloos zijn geraakt, ontstond er behoefte aan een “begeleidings-luwe” opvangplek waar cliënten 

tijdelijk op adem konden komen.  

In totaal had dnoDoen 7 plaatsen in de doorstroomwoningen op het Lindeboomplein (inbegrepen 

bij Begeleid Wonen). Hier zijn in 2019 9 verschillende cliënten begeleid. Vorig jaar bleek het al 

lastig juiste kandidaten voor deze doorstroomwoningen te selecteren. In veel gevallen is toch 

meer begeleiding noodzakelijk dan wel dat er kamers leeg staan. Op basis daarvan is in overleg 

met de gemeente besloten de woningen blijvend in te zetten voor Begeleid Wonen, al dan niet als 

plek voor economisch daklozen. 

 

 Afspraak gemeente Daadwerkelijk geleverd 

Totaal aantal 7 kamers 

 

7 kamers 

9 trajecten 

 

§ 4.4 Intensieve Jongerenbegeleiding 
 

Jongerenbegeleiding vormt een aanzienlijk onderdeel van de gehele begeleiding van dnoDoen. 

Jongeren tot en met 25 jaar worden begeleid door zwerfjongerenwerkers. Het team 

zwerfjongerenbegeleiders van dnoDoen doet de aanmelding en intake van zwerfjongeren op 

outreachende wijze gekoppeld aan intensieve preventieve ambulante begeleiding. Deze 

aanmeldingen komen óf rechtstreeks, óf via de Centrale Voordeur. Er wordt zo snel mogelijk een 

voortraject gestart.  
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Daarnaast begeleiden jongerenwerkers de jongeren gedurende hun verblijf bij dnoDoen en in de 

nazorg.  

 Afspraak gemeente Daadwerkelijk geleverd 

Totaal aantal trajecten O,7 fte voor ketenregie en 

ambulante trajecten 

Van de 102 intensieve 

jongerenbegeleidingen waren 

er 37 ambulante trajecten, 

waarvan 26 voortrajecten 

(plus 18 jongeren die afzagen 

van een voortraject). 

 

In juni 2018 heeft het Team Zwerfjongeren een evaluatie gemaakt van het jongerenwerk in het 

kader van het Convenant Zwerfjongeren en deze de gemeente ter hand gesteld. dnoDoen heeft 

de gemeente ondersteund bij de aanvragen voor het Actieprogramma Dak- en Thuisloze jongeren 

van staatsecretaris Blokhuis. In het kader dit programma zal de gemeente alle convenantpartners 

bijeenroepen voor een brede evaluatie en bijstelling. In 2020 zal hier verder gestalte aan worden 

gegeven. 

 

§ 4.5 Briefadressen 
 

Voor de cliënt, die binnen zijn eigen netwerk geen beroep kan doen op het verkrijgen van een 

briefadres, biedt stichting dnoDoen de mogelijkheid om het adres van dnoDoen hiervoor te 

gebruiken. Met deze mogelijkheid kan iemand, als de gemeente Alkmaar hiertoe besluit, zich 

laten inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). 

 In 2019 zien wij een zeer aanzienlijke stijging van de aantallen aanmeldingen en toekenningen.  

In 2019 zijn er 331 aanvragen Briefadres door dnoDoen verwerkt en voorgedragen aan de 

gemeente. Dat is gemiddeld 28 per maand. In 2018 was dat aantal: 310.  

In totaal kregen 171 nieuwe personen in 2019 een briefadres (2018: 120). 

Gemiddeld stonden er in 2019 rond de 265 (2018: 114 mensen) ingeschreven als 

briefadreshouder.  Het aantal Briefadreshouders eind 2019 was 302 (2018: 121). 
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§ 4.6 Nachtopvang 
 

In 2019  zijn er in totaal 190 unieke personen opgevangen in de Nachtopvang waarvan 170 

mannen en 20 vrouwen. In 2018 was dat 179 mensen waarvan 156 mannen en 23 vrouwen.  

Het aantal opgevangen dakloze mannen is dus toegenomen.  

 

Bezetting 

 

Het gemiddelde bezettingspercentage over 2019 was 85% (2018; 92% en 2017: 86%).  De 

grafiek toont de gemiddelde bezetting per maand.  

 

 

Leeftijd-opbouw bezoekers Nachtopvang 

 

Jongeren worden in de aanmeldingsfase al naar intensieve jongerenbegeleiding doorverwezen. 

Om een beeld te geven van de leeftijdsverdeling van de bezoekers van de Nachtopvang is 

onderstaande grafiek opgenomen.  
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Verhoudingsgewijs is vooral het aandeel van 20-29 jarigen en 40-69 jarigen opnieuw 

toegenomen in vergelijking met 2018 en 2017 en het aandeel 50-80 jarigen gedaald (van 25% 

naar 20%). Het aandeel 30-39 jarige bleef gelijk.  

Net als in 2018 was 48% van de totale populatie onder de 40 jaar, de helft is onder de 30.  

§ 4.7 Housing First 
 

Ook in 2019 is de methodiek van Housing First succesvol gebleken voor een specifieke groep 

dak- en thuislozen die al langdurig zwerven en ook overlast veroorzaken. Gebleken is dat waar de 

huidige vorm van opvang contraproductief is, Housing First wél een langdurig effect heeft en dat 

cliënten hierdoor geen of minder beroep doen op de (maatschappelijke) hulpverlening.  

 

 

In 2019 hebben we 5 cliënten opgenomen in Housing First. Deze cliënten hebben allen eerst een 

voortraject gehad (bij een was dit al gestart eind 2018).  

Bij de uitstroom hebben we twee cliënten de woning op eigen naam gekregen waar we vervolgens 

nazorg aan hebben geboden. Voor 1 cliënt is het traject na nazorg volledig afgesloten. Hij heeft 

zijn schulden afgelost, fulltime werk en redt zich zelfstandig. Bij 1 cliënt hebben we het HF traject 

stopgezet en hem uitgezet uit de woning.  

Bij  1 cliënt zijn we eind 2019 een voortraject begonnen. 

 

Samengevat: wij hebben 12 cliënten begeleid in 2019 in een woning, waarvan 1 is stopgezet en 

1 positief is uitgestroomd, 2 nazorgtrajecten en 1 voortraject 
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 Afspraak gemeente Daadwerkelijk geleverd 

Totaal aantal 10 woningen 12 HF cliënten in woningen, 2 

nazorgtrajecten, 1 voortraject 

 

Het succes van Housing First heeft ertoe geleid dat na evaluatie de pilot is beëindigd en Housing 

First werd losgemaakt van de MO-subsidie en per 1-1- 2019 ondergebracht bij Beschermd Thuis. 

De uitstroom gaat via Ambulante begeleiding.  

 

Slotwoord  
 

Ook in 2019 waren het weer drukke tijden voor dnoDoen Noord-Kennemerland.  

Turbulente ontwikkelingen leidden in de gemeente Alkmaar tot de wens de locatie van de opvang 

te gaan verplaatsen. Dit is een opgave voor 2020 en daarna.  

De professionalisering en ontwikkeling van producten en diensten is weer verder gegaan. De 

zelforganisatie van het team is geëvalueerd en bijgesteld. 

We kunnen met vreugde constateren dat deze weg naar enerzijds afstemming op de 

gemeentelijke problematiek en anderzijds meer professionalisering niet ten koste is gegaan van 

de productiviteit.  

De uitdagingen en nieuwe opgaven die wij benoemden voor 2020 zijn wij inmiddels met 

vertrouwen tegemoet gegaan. 

 

 

mr. J.H. Rabenberg, directeur bestuurder  

Wilma Harms, manager primair proces 

drs. A.G.M. Vernooij, manager sociaal ondernemerschap    

 
 


