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Voorwoord  

 

2019 was een jaar waarin we volop hebben kunnen werken met Doorstroomhuis, Nachtopvang 

en Begeleid Wonen. In 2019 verwierven we een WMO-contract voor ambulante begeleiding 

waardoor de mogelijkheden voor het goed uitgebreider van cliënten zijn uitgebreid.   

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 2019 uiteen worden gezet. dnoDoen is in 2019 

actief geweest in verschillende overlegvormen over  beleidsmatige aanpak van de problematiek 

in de regio.  

In 2019 heeft een evaluatie van het zelforganiserende teams geleid tot een aanpassing van de 

structuur. Terwijl de ondernemende kanten van het zelforganiserend team versterkend werkten, 

bleek er meer behoefte aan een teamleider dichterbij. De functie manager primair proces zal 

daarom worden vervangen in 2020 door 2 teamleiders. De teams van West Friesland en Kop van 

Noord-Holland zullen door 1 teamleider worden ondersteund.  

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.  

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.  

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 de Kop van Noord-Holland.  

 

Mr. Hil Rabenberg,  

Directeur bestuurder dnoDoen 

 

Foto voorkant: Kinderboekjes gemaakt door trajectbegeleiders Den Helder en Warm Welkomtas 

van Kinderpostzegels. 
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Inleiding  

 

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

maatschappelijke opvang faciliteert voor de regio Kop van Noord Holland.  

 

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

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

1. Ontwikkelingen in 2019 met trends en nieuwe opgaven 

2. Aanmeldingen (voor begeleiding, opvang en wonen),  

3. Begeleidingstrajecten  

4. Voorzieningen en geleverde opvang. 

 

Missie en Visie 

 
Wij hebben de begeleiding en opvang /wonen van de kwetsbare mensen in de Kop van Noord-

Holland met de volgende missie en visie uitgevoerd. 

 

Missie dnoDoen 

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

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

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

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

‘Doen’.  

 

Visie dnoDoen 

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

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

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

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

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

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

 

Werkgebied 

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

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

Sinds 2016 zijn wij ook actief in Zaanstad. Vanuit deze vestigingen wordt met behoud van de 

lokale ‘kleur’ begeleiding, opvang en woonondersteuning verzorgd. Dit productieverslag gaat over 

de vestiging Kop van Noord-Holland, gevestigd in Den Helder. 
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Hoofdstuk 1: Ontwikkelingen in 2019 
 

§ 1.1 Activiteiten dnoDoen 

 

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. 

In 2019 deed dnoDoen mee aan de aanbesteding het WMO- ambulante begeleiding en verkregen 

wij een contract voor de gemeenten Den Helder, Texel en Schagen. Contacten in Schagen en 

Texel zijn opgestart en ook de mogelijkheid van opvang van cliënten met grotere 

begeleidingsbehoefte dan de MO alleen kan bieden. In de gemeenten van de Klop van Noord-

Holland hebben we nu een WMO-contract in 2019 legden we contacten met Schagen en Texel. In 

Schagen hebben we twee keer op een zorgmarkt gestaan met een standje. Medewerkers hebben 

gesprekken gevoerd met het wijkteam van Texel wat wij kunnen betekenen. 

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.  

Met de toename van het aantal gezinnen zijn ook het aantal kinderen in de opvang toegenomen.  

Het Veiligheidshuis heeft, op ons verzoek, een beraad bijeen geroepen met woningstichting, 

ketenregisseur jeugd en over onze wens kinderen zo snel mogelijk met hun gezin uit de opvang te 

begeleiden. Dit heeft nog niet tot resultaat geleid. 
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Lara en Natalie, twee trajectbegeleiders van dnoDoen Den Helder 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. 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 en nabesteld.  

 

 

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 
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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.  

 

Ketenpartners 

Woningstichting Den Helder (WSDH) heeft een complex, voorheen bejaardenhuis Prinses 

Margriet, al een tijdje in gebruik voor jongerenhuisvesting. dnoDoen is het gesprek aangegaan 

met de beheerders en later met de betrokken medewerker van WSDH om, waar nodig, tot 

nauwere samenwerking te komen. Om uitval te voorkomen kunnen wij jongeren begeleiden, 

zowel als ze oude bekenden van ons zijn maar ook vanuit ons ambulante werk en WMO- indicatie 

zouden we een bijdrage kunnen leveren aan preventie van uitval. 

 

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

Manager Sociaal ondernemerschap nam deel aan de projectgroep de Verbinding, MO-overleg, 

innovatietafel BW, onderzoek naar Tussen-Wal-en-Schippers, en het Maatwerkproject.  

Medewerkers van dnoDoen namen deel aan OGGZ overleg, nazorgoverleg ex-gedetineerden in 

Veiligheidshuis en Visbuurtoverleg. Daarnaast namen medewerkers deel aan ICO’s (Individuele 

Casus Overleggen) en werd er op casusniveau intensief samengewerkt met Veiligheidshuis, 

Vinkenbrug, Reakt, Vriendenhuis GGZ, Vast & Verder, Mee & de Weering, GGZ – Beschermd 

Wonen. Ook zijn er goede contact met Bij Bosshardt. De samenwerking met  de GGZ verbetert in 

de directe samenwerking voor cliënten die door dnoDoen worden opgevangen. Met de crisishulp 

blijft de samenwerking onvoldoende verlopen.  

 

In de gemeente Den Helder is er een Project complexe zorg opgezet. Op basis van het onderzoek 

Tussen Wal en Schip wordt gekeken naar maatwerkoplossingen voor een groep zwaardere 

cliënten die niet op een goed spoor kunnen krijgen met ons huidige aanbod. dnoDoen heeft 

goede ervaringen in Alkmaar met Housing First en bepleit een pilot in de Kop van Noord-Holland. 

In Den Helder is gestart met een project voor cliënten met complexe casussen, de cliënten die  

Eind 2018 hebben we afspraken gemaakt over samenwerking met de Vinkenbrug. De Vinkenbrug 

is onderdeel van de Herstelling en begeleidt ex-gedetineerden met dagbesteding. In 2019 

hebben we 1 keer een gezamenlijke intake gedaan in detentie met een cliënt die direct op het 

Doorstroomhuis werd geplaatst en zijn in totaal 4 cliënten gezamenlijk begeleid. De lijnen zijn 

kort en afspraken helder. Dagbesteding bij de Vinkenbrug en wonen bij dnoDoen zijn één pakket. 

Stopt het traject door toedoen van het gedrag van de cliënt dan raakt hij zijn plek kwijt in de 

opvang en vice versa. De 4 casussen zijn succesvol verlopen. 
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§ 1.2 Trends 

 

1- Er is sprake van een sterke toename van aanmeldingen en adviesgesprekken bij de 

Centrale Voordeur, afgelopen jaar. dnoDoen krijgt steeds meer een adviserende rol. 

Enerzijds bellen potentiële cliënten eerder, men gaat bij verschillende instanties eerst na 

wat het beste aansluit op hun problematiek. Ook externe instanties zoals de gemeente, 

GGZ, ’s Heeren Loo, enz bellen eerder voor vooroverleg. Een casus wordt gemeld en 

vervolgens is na een aantal overleggen duidelijk wat de beste optie is voor de cliënt. 

Soms weten instanties ook niet wat ze met een casus moeten en bellen ze dnoDoen voor 

advies. Bij de voordeur blijkt dus vaak al intensieve samenwerking en opstart begeleiding 

ingezet te worden.  

2- De wachtlijst is gegroeid en bedraagt steeds tussen de 20 tot 30 personen. Het aantal 

gezinnen op de wachtlijst groeide. Soms konden we een gezin naar een particuliere woning 

begeleiden vanuit de wachtlijst met behulp van ambulante begeleiding.  

3- Er is nog steeds veel extra aandacht nodig voor het aantal cliënten met psychiatrische 

problematiek, zowel in de Nachtopvang als in de trajecten. Wij vingen een aantal cliënten 

met zwaardere problematiek op, waarvoor aanvullende voorzieningen nodig zijn. Het 

aantal cliënten met vermoeden van diagnostiek, zonder dat eer een diagnose is gesteld is 

gestegen tot 60%. De samenwerking met GGZ gaat uitstekend voor zover het cliënten 

betreft die in de opvang verblijven en GGZ ondersteuning krijgen naast onze begeleiding.  

Een blijvende zorg is de terugkeer van cliënten uit de kliniek of Beschermd Wonen (door 

uitzetting) met multi-problematiek. Wij zien cliënten met wie wij lang gewerkt hebben aan 

een traject naar intensievere begeleiding door schorsing en uitzetting weer bij ons 

terugkomen. Nog steeds gaat dat meestal nog niet in goed overleg vanuit de GGZ en 

zonder duidelijke overdracht aan dnoDoen en voorwaarden voor terugkeer bij de GGZ. 

4- Dit jaar is over het algemeen goed gebruik gemaakt van de Nachtopvang,, iets meer 

unieke cliënten en iets hogere bezetting. Dit jaar zijn de vaste wintertijden ingegaan van 1 

november tot 1 maart met vervroegde openingstijden (vanaf 18.00 uur open). Wij hebben 

meer aanmeldingen van zorgmijdende cliënten in de Nachtopvang zonder diagnose en/of 

indicatie, die geen behandeling of screening voor indicatiestelling wensen, maar met 

outreachende en intensieve zorg tot een reguliere behandeling kunnen worden geleid.  

5- Het aantal gezinnen dat in de opvang is, groeit. De doorstroom is te traag, omdat een 

gezin afhankelijk is van gedegen huisvesting en de systematiek van de woningcorporatie 

niet aansluit bij de problematiek van de gezinnen die wij opvangen. De opvang duurt 

langer, de huisvesting bij dnoDoen is krap, en het is voor kinderen zeer wenselijk dat deze 

ruimer en sneller in eigen woning zouden worden begeleid. Wij hopen hiervoor in 2020 

oplossingen te kunnen gaan vinden in samenwerking met corporatie en gemeente.  
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6- Omdat er meer gezinnen in opvang zijn, groeit ook het aantal kinderen in de opvang met 

een stijging van 40%. Bij de aanmeldingen is de stijging van het aantal betrokken 

gezinnen helemaal extreem gegroeid met 300%.  

7- Het aantal verdienwoningen dat afgesproken is met de gemeente (4 stuks) is niet 

gehaald. Woningstichting stelt bepaalde eisen voordat een verdienwoning kan worden 

aangevraagd en cliënten voldoen tot nu toe zelden aan deze eisen. Met een particuliere 

eigenaar zijn we een verdienwoningconstructie aangegaan en deze verloopt  voorspoedig.  

 

§ 1.3 Nieuwe opgaven 
 

1- Omdat het werk bij aanmelding sterk is toegenomen heeft dnoDoen voor 2020 bij de 

subsidie-aanvrage meer uren ingezet op de centrale voordeur, opdat we meer 

voortrajecten in kunnen zetten. Wij willen ons in 2020 inzetten op eerdere preventieve 

betrokkenheid bij problematiek rond huisvesting en uitzetting.  

Als de wachtlijst niet afneemt zal de druk en de tijdbesteding bij de voordeur navenant 

stijgen.  

2- De toenemende vraag naar zwaardere begeleidingen.  

Met de WMO-contracten is het mogelijk om meer tijd in de begeleiding  te kunnen steken 

van mensen met zwaardere problematiek, omdat er een indicatie afgegeven kan worden 

voor extra begeleiding. dnoDoen is betrokken bij overleggroepen als Projectgroep de 

Verbinding en het Maatwerkoverleg om aanbod te ontwikkelen voor cliënten die tussen 

wal en schip vallen van het bestaande aanbod.  

3- Het kunnen op- en afschalen van intensieve zorg voor de zwaardere doelgroep hebben wij 

in gang gezet met de gemeente in 2019. Dit werpt zijn vruchten af, maar er kan nog beter 

gebruik van worden gemaakt  

4- Het aantal gezinnen in de aanmelding én opvang is gestaag stijgend. De doorstroom 

stagneert omdat cliënten zich meestal pas inschrijven bij de Woningstichting na opvang. 

Veelal zijn de gezinnen binnen een half jaar uitstroomgereed. Maar de tijd tot mogelijke 

uitstroom is over het algemeen 2,5 tot 3 jaar, ivm de gehanteerde puntentelling van de 

corporatie. Daarmee verstoppen deze gezinnen de opvang. Soms kunnen de gezinnen 

particulier een woning vinden. De doorstroom zou gestimuleerd moeten worden door 

samenwerking met andere partijen, voorrang bij de corporatie of het vinden van een 

tussenvoorziening.  

5- Er is ook een aantal gezinnen opgevangen met weinig tot geen inburgering in Nederland. 

Het gaat dan om vrouwen met kinderen die uit de Antillen zijn overgekomen (al dan niet 

met een tussenstop bij familie) maar ook gezinnen na mislukte hereniging. Dit stelt 

vragen over de rechtmatigheid van de opvang én het bij voorbaat al bemoeilijkte 
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uitstroomperspectief. Voor het recht tot opvang vragen wij een heldere richtlijn van de 

gemeente.  

6- Het aantal jongeren is in 2019 licht gestegen. Opvallend is dat 25% van de unieke 

personen van de Nachtopvang onder de 26 jaar is. Eveneens 25% van de aanmeldingen 

is van jongeren onder de 23 en 26% van de trajecten is met jongeren tot 23 jaar. De 

voorgenomen actie om samen met onze ketenpartners onderzoek te verrichten naar het 

verbeteren van de overgang 18-/18+ is ook in 2019 niet van de grond gekomen. Wel zijn 

er contacten gelegd met Woningstichting en de beheerders van studentencomplex 

Prinses Margriet.   

 

§ 1.4 Ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en stagiaires 
 

Ervaringsdeskundigen  

In 2019 zijn wij gaan werken met ervaringsdeskundigen bij dnoDoen waarvan er één nadrukkelijk 

voor Den Helder kwam te werken. We hopen hiermee ervaringskennis in te kunnen zetten ten 

behoeve van het vergroten van hoop en optimisme en slagvaardigheid van de cliënt, zowel in 

direct werk met de cliënten als door het reflecteren met trajectbegeleiders op de methode van 

aanpak. Helaas hebben wij vrij snel afscheid moeten nemen van de ervaringsdeskundige die in 

Den Helder was aangetreden en heeft het tot begin 2020 geduurd voor we een nieuwe geschikte 

ervaringsdeskundige hebben kunnen vinden.  

Vrijwilligers die actief waren in 2019: 

- Huishoudelijke taken – een tweetal vaste vrijwilligsters ondersteunden bij de 

huishoudelijke taken.  

- Facilitaire dienst – een vrijwilliger heeft onze facilitaire medewerker bijgestaan in het 

klussenwerk.  

Voor de vrijwilligers zijn er functiebeschrijvingen. We zijn zo gelukkig om een paar actieve 

enthousiaste vrijwilligers te hebben die zich met hart en ziel inzetten voor onze organisatie. Het 

behouden, werven en begeleiden van vrijwilligers vraagt speciale aandacht en inzet van 

medewerkers.  

Stagiaires 

We hebben in 2019 een hbo-stagiaire begeleid bij de Centrale Voordeur en Trajectbegeleiding.  
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Hoofdstuk 2  Aanmeldingen 
 

Inleiding 

 

dnoDoen maakt in haar werkwijze per locatie gebruik van een centraal meldpunt voor alle vormen 

van begeleiding en voorzieningen van dnoDoen. Dit noemen wij de Centrale Voordeur (CV) en de 

CV is tijdens kantooruren bereikbaar.  

 

In 2019 waren er 270 aanmeldingen tegenover 173 aanmeldingen in 2018 (2017: 170). Dat is 

een 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 82 kinderen betrokken in de aanmelding. (2018: 27 kinderen en in 2017: 8). 

Dat is een stijging van 300%. 

 

 
 

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

per mail of telefoon van mensen die niet in Den Helder verblijven worden niet altijd genoteerd en 

daarom niet geteld als aanmelding.  In 2019 is het aantal aanmeldingen door instanties sterk 

gestegen.  

 

Cliënten met een positief aanmeldingsbesluit komen in aanmerking voor een intake. Tijdens de 

intake wordt uitgebreid gesproken over de situatie van de cliënt op de leefgebieden:  huisvesting, 

financiën, zingeving, dagbesteding, psychisch, lichamelijk, sociaal en praktisch functioneren en 
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worden de leefregels, de Eigen Bijdrage en de verwachtingen van de cliënt besproken. Na de 

intake wordt besloten of de betrokken cliënt kan worden begeleid en geplaatst in het 

Doorstroomhuis of Begeleid Wonen, c.q. of er ambulante begeleiding kan plaatsvinden, of in 

afwachting van plaatsing reeds met ambulante begeleiding begonnen wordt. Doorverwijzing vindt 

plaats als uit de intake blijkt dat de betrokken cliënt door een andere gespecialiseerde instelling 

beter geholpen kan worden. 

 

§ 2.1 Aanmeldingen verdeeld naar leeftijdscategorie  

 

In onderstaande tabel zijn de aanmeldingen weergegeven naar leeftijdscategorie <18, 18 – 23 

jaar en ouder dan 23. Kinderen zijn in deze categorie niet geteld. Het aandeel van jongeren 

neemt nog steeds toe in de aanmelding. van 18% in 2015 naar 20,5% in 2016 naar 25,4% in 

2017 en 27% in 2018 tot 28% in 2019. Het aandeel vrouwen boven de 23 jaar is in 2019 stabiel 

gebleven (van 18% in 2016 naar 30,5% in 2017 naar 35% in 2018 en 34% in 2019). 

 

 

 

§ 2.2 Laatste verblijfplaats bij aanmelding  

 

Van elke cliënt die zich bij ons meldt registreren we wat volgens de Basisregistratie Personen  

(BRP) de laatste verblijfplaats is geweest. Onderstaande grafiek toont de procentuele verdeling 

hiervan over de populatie. Altijd is er bij de intake een check of de (oorspronkelijke) binding de 

regio Kop van Noord-Holland betreft. Over opname van cliënten uit een andere regio wordt altijd 
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overlegd met andere hulpverleners en de gemeente Den Helder. Alleen als de cliënt een beter 

perspectief heeft in de regio Kop van Noord-Holland nemen wij de betreffende cliënt op.  

 

 
 

Het aandeel cliënten met als laatste verblijfplaats Den Helder (van 64% naar 62%) en Schagen 

(van 10% naar 8%) is iets verminderd in 2018, Texel iets gestegen (van 2% naar 3%), Hollands 

Kroon is gelijk gebleven met 8% en de overige gebieden zijn iets gestegen van 17% naar 19%. 

 

§ 2.3 Aangemeld door verwijzende instanties en zelfmelders 
 

Cliënten worden op verschillende wijze bij ons aangemeld. Grofweg kan er gesproken worden van 

drie categorieën aanmeldingen, te weten: De zelfmelding, melding door familie en melding door 

officiële instanties. De grafiek hieronder toont de manier waarop is aangemeld, waarbij veel 

voorkomende officiële instanties apart zijn vermeld. 58% van de cliënten meldt zichzelf aan, dit 

12% minder dan in 2018. Vanwege de sterkte toename van het aantal aanmeldingen is deze 

teruggang gradueel op te vatten. Met name familie (van 2% naar 6%) en gemeenten (van 2% naar 

9%) weten ons steeds beter te vinden.  
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§ 2.4 Wachtlijst voor opvang 
 

Gedurende het jaar is er een wachtlijst geweest die permanent aanwezig is geweest. Omdat het 

een dynamische lijst is, hebben wij geen exacte cijfers. Gemiddelde lengte schatten wij op 10 

weken voor 20 tot 30 cliënten. Dat is een forse toename ten opzichte van 2018: 5 tot 12 

cliënten.  

Wij hanteren een prioriteitsstelling waarbij cliënten met een acuut probleem als nummer 1 zo 

spoedig mogelijk worden geholpen. Cliënten die nog een slaapplek hebben bij kennissen, 

Nachtopvang of in tijdelijke behuizing verblijven, krijgen een prioriteit 2. Op basis van 

beschikbaarheid en datum van aanmelding worden deze cliënten vervolgens benaderd voor een 

intake. Voor het eerst hebben we ook gezinnen op de wachtlijst gehad die wij niet met voorrang 

konden helpen. 

 

Met de gemeente Den Helder hebben wij de afspraak gemaakt dat wij aan cliënten op de 

wachtlijst een bevestigingsbrief meegeven van opname op de wachtlijst, opdat zij een briefadres 

kunnen aanvragen. Wij houden, met instemming van de cliënt de gemeente op de hoogte van het 

vervolg. Cliënten die alleen een inschrijving willen om een Briefadres te verkrijgen verwijzen wij 

terug naar de gemeente. 
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§ 2.5 Resultaat aanmeldingen 
 

Onderstaande tabel toont het resultaat van de aanmeldingen in percentages naar toewijzing, 

afwijzing en doorverwijzing. Het aandeel toewijzing is gedaald ten voordele van het aantal 

adviezen.  

 

Toewijzing betekent dat er een traject wordt aangeboden, hetgeen niet altijd resulteert in een 

traject omdat soms een cliënt zich terugtrekt. Ook het bestaan van een wachtlijst zorgt ervoor dat 

cliënten soms al een oplossing hebben gevonden voor zij aan de beurt voor opname zijn.  

Advies houdt in dat we met de betrokkene en met andere instanties overleggen over de beste 

plek voor opvang en begeleiding. Afgelopen jaar is dat overleg sterk gestegen en heeft veel tijd 

van de Centrale Voordeur gevraagd. Soms konden we opname voorkomen door een betere 

oplossing te vinden.  

Een doorverwijzing houdt in dat er een verwijzing of overdracht is van de cliënt naar een andere, 

meer geëigende, instelling. Vaker overbruggen wij de tijd tot een andere instantie ruimte heeft.  

 

 
 

Het aantal toewijzingen ligt hoger dan in 2018. Het aantal afwijzingen en doorverwijzingen is 

gedaald. Met name het aandeel adviezen is sterk toegenomen (33% in 2019, tegenover 16% in 

2018 en van 10% in 2017).  

 

Van de 270 aanmeldingen  (2018: 173 aanmeldingen) zijn er: 

- 166 toewijzingen  (2018: 130 en 2017: 149 toewijzingen)  

- 9 afwijzingen  (2018: 12 en 2017: 9 afwijzingen) 
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- 4 doorverwijzingen  (2018: 3 en 2017: 2 doorverwijzingen) 

- 91 advies  (2018: 28 en 2017: 17 advies). Dit is een stijging van 300%! 

 

Conclusie: 

Het aantal aanmeldingen is gestegen met 57%. Externe instanties weten ons goed te vinden en 

zorgden voor een toename van 12%. Het aantal adviezen is met 17% toegenomen.  

 

We concluderen dat de Centrale Voordeur een veel grotere rol is gaan spelen in de regio bij het 

vinden van goede maatwerkoplossingen voor cliënten. Dit is in lijn met de vraag van de 

gemeenten naar maatwerk voor cliënten maar betekent ook een arbeidsintensieve taak naast de 

opvang en begeleiding erbij.  
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Hoofdstuk 3  Begeleidingstrajecten 
 

Inleiding 

 

dnoDoen biedt enerzijds (traject)begeleiding en anderzijds een opvangvoorziening, waar nodig. In 

dit hoofdstuk beschrijven wij de (traject)begeleidingen qua soort en geven we een beschrijving 

van de cliënten.  

De begeleiding is zowel individueel als groepsgericht. Onze begeleiding is gebaseerd op de 

methode Krachtwerk. Krachtwerk is opgenomen in de databank effectieve sociale interventies 

van Movisie. De cliënten zijn verantwoordelijk voor hun eigen levensonderhoud en worden 

begeleid naar een dagbesteding. 

 

Iedere cliënt heeft bij dnoDoen een vaste trajectbegeleider, in welke opvangvorm deze cliënt ook 

wordt opgevangen. Bij de Nachtopvang is trajectbegeleiding facultatief. In het Doorstroomhuis 

heeft de cliënt ook een woonbegeleider die dagelijks contact maakt en begeleid op de praktische 

zaken als leren koken, leren schoonmaken, meegaan naar instanties, enz.  

De trajectbegeleider maakt met de cliënt een krachteninventarisatie en een plan van aanpak.   

Ook de contacten met externe hulpverleners worden door de trajectbegeleider onderhouden. De 

trajectbegeleider schakelt waar nodig externe partners in en stimuleert de dagbesteding extern. 

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

samen met de cliënt actief op zoek gaan naar versterking van de draagkracht en de eventuele 

onderliggende problemen.  

 

Een deel van het werk van de trajectbegeleider is overgeheveld naar een budgetcoach die voor 

dnoDoen werkzaam is. De budgetcoach beheert in overleg met de cliënt zijn gelden, brengt 

schulden in kaart en zorgt voor betalingsregelingen. Indien noodzakelijk wordt er een 

bewindvoerder gezocht, of de kredietbank betrokken.  
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§ 3.1 Aantal trajecten 2019 

 

Onderstaande tabel geeft het aantal begeleidingstrajecten in 2019. Het gaat om een totaal van 

128 begeleidingstrajecten, 9 minder dan in 2018. Cliënten in de Nachtopvang zijn vrij om een 

traject te aanvaarden of niet.   

 

Het gaat bij deze diagram om cliënten die in het Doorstroomhuis dan wel Begeleid Wonen zijn 

begeleid of een ambulant traject hebben gevolgd. Het kan betekenen dat er meerdere 

begeleidingen hebben plaatsgevonden van dezelfde cliënt, bijvoorbeeld omdat deze persoon 

terug is gekomen na vertrek, ofwel is doorgestroomd naar een woning, of dat er nazorg was.  

Het aantal vrouwen is gegroeid tot 38 (31 in 2018 en 2017, 26 in 2016, 32 in 2015).  

Het aantal jongeren in traject ligt met 27 boven het aantal jongeren in traject in 2018 (21 in 

2018, 18 in 2017, 28 in 2016, 18 in 2015, 10 in 2014 en 6 in 2013).  

Het aantal mannen nam af van 106 in 2018 naar 90 in 2019. 

 

Het aantal kinderen in de opvang en begeleiding is gestaag gegroeid.  

 
In 2019 zijn er 11 nieuwe kinderen opgenomen. In de afzonderlijke opvangvormen zijn er  

- 26 kinderen geteld bij Begeleid Wonen (2018: 21 kinderen  en in 2017 waren dat er 7);  
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- 2 kinderen in Doorstroomhuis (2018: 4 kinderen en in 2017 geen kinderen);  

- 7 kinderen bij ambulante begeleidingen (2018: 2 kinderen en 2017 ook 2).  

In totaal betrof het ook 35 unieke kinderen (in 2018: 25), een stijging van 40%. 

  

Kinderen worden niet meegeteld in de trajecten. Altijd wordt er een risicoanalyse en -taxatie 

gemaakt in een gezin en zo nodig contact opgenomen met Jeugdzorg of andere instanties.  

 

Er zijn 69 cliënten uitgestroomd in 2019 (92 in 2018 en 85 in 2017).  

  

 

§ 3.3 Inkomstensoort bij binnenkomst en vertrek 

 

Hieronder is de verdeling in inkomstensoort van de populatie weergegeven in procenten van het 

totaal. De inkomsten bij binnenkomst in onderstaande grafiek zijn weergegeven van alle 128 

cliënten die in 2019 begeleid zijn. De inkomsten bij vertrek zijn alleen weergegeven van die 69 

trajecten die zijn afgerond. Het gaat dus om een verschillende groep!  

 

Van de instromers heeft een beduidend grotere groep wél inkomen (het aantal zonder inkomen 

zakte naar 19% terwijl dat in 2018 nog 34% was en in 2017: 21%.  

Ook bij vertrek heeft een beduidend grotere groep werk in 2019: 37% ten opzichte van 23% in 

2018 (2017 (15%). 
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§ 3.4 Dagbesteding bij binnenkomst en vertrek 

 

Hieronder staat vermeld welke dagbesteding de 128 cliënten in 2019 hadden bij de start van de 

begeleiding en welke dagbesteding de 69 cliënten hadden bij vertrek. Ook hier geldt dat het om 2 

verschillende groepen cliënten gaat, de groep die binnengekomen is in 2019 en de groep die is 

uitgestroomd (hetgeen dus slechts ten dele overlappend is). Onze inzet om cliënten aan 

dagbesteding te helpen boekt resultaat maar vinden we nog niet voldoende. Nog steeds stroomt 

42% van onze cliënten door (of uit) zonder dagbesteding  of is het ons onbekend (in 2018: 38%, 

in 2017: 48%, in 2016: 46%, in 2015: 51% en in 2014: 59%). Voor volwassenen hebben wij (na 

vertrek van de vorige vrijwilliger in 2017) nog geen andere vrijwilliger kunnen vinden voor 

begeleiding naar dagbesteding.  
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§ 3.5 Onderliggende problemen 
 

De grafiek van onderliggende problemen toont de aanwezigheid van gediagnosticeerde 

stoornissen (al dan niet recent) van de 69 mensen die bij ons zijn uitgestroomd en het 

vermoeden van nog niet vastgestelde diagnose.  
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Bij de categorie “diagnostiek vastgesteld” gaat het om psychiatrische diagnostiek.  

De categorie verslaving wordt ingevuld wanneer een cliënt ooit in zijn leven in contact is geweest 

met de verslavingszorg of wanneer de diagnose verslaving, afhankelijkheid of misbruik ooit in het 

leven is vastgesteld. De categorie vermoeden wordt ingevuld wanneer er sterke aanwijzingen zijn 

dat de cliënt kampt met een probleem uit één van de andere categorieën, terwijl er (nog) geen 

diagnose is vastgesteld.  

 

 

 
 

Het aantal cliënten met vastgestelde diagnostiek is gedaald tot 27 van de 69 cliënten die bij ons 

zijn uitgestroomd, tov 2018: 37 van de 92 (2017: 12). Jeugddiagnostiek is gedaald tot 6 in 2019 

(2018: 30 en 2017: 4). Het vermoeden van diagnose is daarentegen flink gestegen tot 41 van de 

69. (tegenover 24 in 2018, en 28 in 2017). Dat is 60% van de uitgestroomde cliënten! 

 

 

§ 3.6 Resultaat begeleidingen 

 

Het resultaat van de begeleiding drukken we uit in twee graadmeters: 

1- de mate waarin de doelen zijn gehaald 

2- en de wijze van uitstroom.  

 

Ad 1: zijn de doelen gehaald 
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Onderstaande grafiek toont de slagingspercentages, c.q. in hoeverre de doelen, die de cliënt en 

hulpverlener tijdens de begeleiding hebben afgesproken, zijn gehaald. 

De doelen zijn in het begeleidingsplan opgesteld volgens de wensen van de cliënt over de zaken 

die noodzakelijk zijn voor zelfstandig wonen. De mate waarin de doelen worden gehaald kan 

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

Het merendeel van de doelen wordt gehaald, doelen gedeeltelijk gehaald of onvoldoende. 

Onderstaande grafiek heeft betrekking op afgeronde trajecten in het jaar 2019. Bij 71% van de 

uitgestroomde cliënten worden voldoende of merendeels de gestelde doelen gehaald (was 70% 

in 2018 en 74% in 2017).  

 

 
 

 

  

Ad 2: De wijze van uitstroom 

De volgende tabel toont de wijze manier van uitstroom in percentages. Er zijn vijf categorieën: 

1. Verwezen   

2. Met ondersteuning verder 

3. Zelfstandig verder 

4. Door dnoDoen beëindigd (einde dnoDoen) 

5. Door cliënt beëindigd (einde cliënt) 

 

De eerste drie categorieën worden gekozen wanneer de trajecten succesvol zijn afgerond in één 

van die richtingen. De laatste categorieën zijn gebruikt bij een beëindiging door dnoDoen ofwel 

als de cliënt zelf de begeleiding beëindigde, tegen ons advies in.  
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29%
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In totaal is in 2019 68% goed uitgestroomd tegenover 69% in 2018 en 70% in 2017, 67% in 

2016. 

 

 
 

 

§ 3.7 Leeftijdsopbouw 

 

Om een volledig beeld te geven van de leeftijdsverdeling van alle cliënten die zijn begeleid is 

onderstaande tabel opgenomen. Er zijn 5 categorieën van ieder tien jaar, naast de jongste van 

18-20, dus over 2 jaar. 
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Ten opzichte van 2018 is er een verschuiving gaande naar de groep onder de 40 jarigen. Er is 

een afname van de groep 40 jaar en ouder. De groep 18-30 jarigen is gestegen tot 44, ten 

opzichte van 37 in 2018, (40 in 2017 en 48 in 2016).  

De groep 30-40 jarigen is de grootste groep ten opzichte van 40-50 jarigen in 2018 (2017 de 

groep 20-30 jarigen).  
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Hoofdstuk 4  Voorzieningen 
 

Inleiding 
 

De redenen dat onze cliënten niet zelfstandig wonen hebben te maken met psychosociale 

problematiek van de cliënt, schuldenproblemen en met het ontbreken van vaardigheden. 

Daarnaast kampen cliënten dikwijls met problemen op het gebied van verslaving, psychiatrie, 

verstandelijke beperking of een combinatie hiervan.  

 

De Nachtopvang is een voorziening waar de drempel laag is gehouden, doordat we wel een bed 

aanbieden maar begeleiding niet verplicht stellen. Ondertussen doen wij er alles aan op de cliënt 

wel tot begeleiding te motiveren.  

Daar waar nodig richt de begeleiding van dnoDoen zich op het motiveren van de cliënt  om 

gespecialiseerde zorg voor problemen te willen ontvangen en het betrekken van die externe zorg. 

Daarnaast is er psychosociale begeleiding die gericht is op het zelfstandig participeren in de 

maatschappij en verantwoording dragen voor het eigen leven. Tot de begeleiding naar zelfstandig 

wonen behoort ook het begeleiden van de cliënten in hun “goed huisvaderschap” voor de woning 

en goed nabuurschap. Als laatste richt de woonbegeleiding in het Doorstroomhuis, zich op het 

ontwikkelen, vergroten en behouden van woonvaardigheden.  

 

De cliënten zijn verantwoordelijk voor hun eigen levensonderhoud en dat van eventuele 

meekomende kinderen. Goede contacten met de Voedselbank maken dat we snel cliënten 

kunnen aanmelden.  

Daarnaast begeleidt dnoDoen cliënten ook ambulant, als preventief traject of in de nazorg, als 

een cliënt zelfstandig is gaan wonen.  

 

dnoDoen in de Kop van Noord-Holland kent verschillende begeleidingsvormen en voorzieningen, 

te weten: 

1- Doorstroomhuis, voor 16 weken, gemiddeld intensievere begeleiding in dagelijks wonen. 

Aantal: 17 kamers;  

2- Begeleid Wonen in kamers in huizen in de wijken voor gemiddeld 6 maanden. Aantal:  14 

plekken in gedeelde woningen;  

3- Surpluswoningen voor risicoburgers: 5 eenpersoonswoningen; 

4- Ambulant: 16 trajecten in preventieve sfeer (na aanmelding voor de wachtlijst) als nazorg 

en 4 verdienwoningen.  
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Aan deze opvang- en begeleidingsvormen zijn er in dit verslag hoofdstukken gewijd. De 

hoofdstukken geven een beeld van de bezetting en het verloop en geven weer in hoeverre er is 

voldaan aan de capaciteitsafspraken met de gemeente.  

 

  Aantal trajecten 

Ambulante begeleiding 38 (2018: 40, 2017: 37) 

Begeleid wonen 35 (2018: 42, 2017: 48) 
Doorstroomhuis 
Verdienwoning 

50 (2018: 55, 2017: 48) 
5   (2018: 3, 2017: 4) 

Totaal 128 (2018: 137 en 2017: 133) 
 

Het aantal trajecten is over 2019 128 en dat is minder dan in 2018. 

 

Verdienwoningen: 

- 1 verdienwoning is met een particuliere eigenaar afgesproken 

- 2 verdienwoningen zijn afgesproken met gemeentelijk vastgoed 

- 1 verdienwoning is afgesproken met Woontij 

- 1 terugverdienwoning is afgesproken met WSDH voor een gezin ter voorkoming van 

uitzetting uit de woning. Na verloop van tijd mag zij een andere woning huren van WSDH.  

 

Ambulante begeleiding bestaat in 2019 uit zowel begeleiden bij verdienwoningen als preventief 

bij de voordeur en in de reguliere nazorg. In 2019 hebben we 5 preventieve trajecten gedaan. 

Vanuit onze goede contacten met verhuurders (Woningstichting en particuliere eigenaren) kregen 

wij signalen als er huisuitzetting dreigt of als er problemen ontstaan bij ex-cliënten die inmiddels 

zelfstandig wonen. Wij gaan direct op deze cliënten af en helpen hen te voorkomen dat zij worden 

uitgezet. Dat is in 2019 in alle gevallen succesvol geweest.  

In 2019 hebben wij cliënten van 5 verdienwoningen begeleid (2018: 3, 2017: 4). Vanwege het 

beleid mbt 2e kans bij Woningstichting hebben we geen verdienwoningen kunnen krijgen bij 

Woningstichting maar wel 4 verdienwoningen gezocht en gevonden bij een particuliere eigenaar 

en gemeentelijk vastgoed en een speciale constructie bij Woningstichting. Het gaat voorspoedig 

met de cliënten in deze verdienwoningen, zij vertonen goed huurderschap.   

Vanaf 2020 zullen de nazorgtrajecten, in overleg met de gemeente, worden ondergebracht in de 

WMO. Alle ambulante trajecten worden naar de voordeur / preventie gehaald zodat we meer 

cliënten op de wachtlijst kunnen helpen.  
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§ 4.1 Nachtopvang 2019 

 

De Nachtopvang is een gratis voorziening voor 8 personen. Er zijn 2 tweepersoonskamers en 2 

eenpersoonskamers voor mannen en er is een aparte tweepersoonskamer / natte cel voor 

vrouwen. Als er geen vrouw(en) zijn mogen mannen ook gebruik maken van de vrouwenkamer. 

Het verblijf is van 21.00 uur tot 9.00 uur de volgende dag. In de wintermaanden (nov- mrt) is de 

Nachtopvang vanaf 18:00 uur open. Er is een roulatielijst, waar alle geïnteresseerden op staan. 

Iedereen weet daardoor of er gegarandeerd een plek is of niet. Bij crisismeldingen vanuit politie 

of zorginstellingen wordt ofwel de vrouwenkamer gebruikt, ofwel een stretcher bijgeplaatst.  

 

Aantallen 

Het aantal unieke personen dat in 2019 van de Nachtopvang gebruik heeft gemaakt is 78: 64 

mannen en 12 vrouwen. (2018: totaal 70 en 2017: 63) Daarvan waren 58 personen voor het 

eerst in de Nachtopvang en 20 waren bekend. 

Het gemiddelde aantal nachten dat cliënten verbleven is 26 nachten (2018: 28 nachten en 

2017: 30 ). 14 personen verbleven slechts 1 nacht (14 in 2018 en 18 in 2017) en 1 persoon 

verbleef meer dan 200 nachten (1 in 2018, 2 in 2017). Deze cliënt is 2,5 maand naar zijn 

geboorteland geweest en weer teruggekomen.  

 

De gemiddelde leeftijd is 37 en 5 mnd (37,2 in 2018 en(39,5 jaar in 2017) en er waren 20 onder 

27 jaar (dat is een kwart van alle unieke cliënten) (21 in 2018 en 14 in 2017). Er waren geen 18-

jarigen. De oudste cliënt was een man van 66 jaar. (in 2018: een man van 65 jaar, in 2017 een 

vrouw van 72 jaar).  

 

Uitstroom 

Van de 78 unieke personen is van 56 personen (2018: 31 en 2017: 24 personen) de uitstroom 

bekend: 

- Naar Doorstroomhuis en Begeleid Wonen:16 personen (in 2018: 12) 

- Naar Beschermd Wonen/Kliniek: 3personen (2018: 3) 

- Naar eigen kamer of woning: 17 personen (2018: 10) 

- Naar een andere regio (incl. AZC, buitenland): 13 personen (2018: 6) 

- Maakt nog steeds gebruik van de Nachtopvang: 7  

Uit beeld: 22 personen.  

 

Bezetting 

De gemiddelde bezetting is 5,6 bedden (2018: 5,3). Het bezettingspercentage is beïnvloed door 

het aantal vrouwen. Is er één vrouw in de vrouwenkamer, dan staat er per definitie een bed leeg. 

Dit drukt het bezettingspercentage. 
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De bezetting bij winterprotocol was 9 personen (bij winterprotocol) (1 à 2 mannen extra).  

Het aantal keer dat we 1 à 2 mannen hebben moeten weigeren omdat de Nachtopvang vol was is 

36. 

 

De ingang van vervroegde openingstijden in december 2018 naar 18.00 uur sloeg aan en heeft 

ertoe geleid dat gedurende de maanden januari – maart van 2019 77% vóór 19.00 uur binnen 

kwam en de maanden november en december 2019 87% voor 19.00 uur binnen was.  

 

Veiligheid 

Met een goede sfeer en persoonlijk contact zorgen onze woonbegeleiders voor een veilige 

omgeving. In 2019 zijn er een paar lichte incidenten geweest tussen cliënten onderling, of tussen 

cliënten en woonbegeleiders. Bij een drietal cliënten is opgeschaald naar politie en GGD / GGZ..  

 

In 2019: 

zijn er 78 unieke cliënten toegewezen aan de Nachtopvang:  

64 mannen en 12 vrouwen. 

De bezetting was gemiddeld 70%. 

 

§ 4.2  Doorstroomhuis 

 

Het Doorstroomhuis biedt 17 kamers voor 17 cliënten of gezinnen. Iedere kamer heeft eigen 

wc/douche en ófwel eigen kookgelegenheid (de grotere kamers) ofwel een gemeenschappelijke 

keuken. Er is geen gemeenschappelijke huiskamer. Ieder heeft zelfstandige toegang tot het pand, 

en kan ook overdag in zijn kamer verblijven. De huisregels zijn strakker dan in Begeleid Wonen in 

de wijken. Zo is er een eindtijd van binnenkomen, 23.00 uur doordeweeks en 0.00 uur in het 

weekend (die cliënten die nachtwerk verrichten krijgen aangepaste tijden). De aanpak van 

Doorstroomhuis voorziet in een adequate opvang, passend bij de vraag van cliënten voor wie het 

uitstroomtraject niet direct helder is. 

 

 

In 2019 zijn er totaal 50 bewoners Doorstroomhuis geweest.   

28 cliënten zijn in 2019 ingestroomd (2018: 39) en 30 cliënten zijn gedurende 2019 

uitgestroomd (in 2018: 42).  

 

De cliënten die in 2019 zijn uitgestroomd, verbleven gem. 5,8 mnd.(2018: 4,1 mnd en in 2017: 

4,9 mnd.) 

De bezettingsgraad gedurende het hele jaar was 92% (2018: 84% en 2017: 94,4 %).  
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De voornaamste constatering is het langere verblijf en het daarmee samenhangende mindere 

aantal cliënten dat is ingestroomd en uitgestroomd. Wij wijten dit aan de slechtere woningmarkt. 

De bezettingsgraad is in 2019 weer goed op orde, na de reeks incidenten in 2018 die tot een 

daling hadden geleid.  

 

§ 4.3 Begeleid Wonen 

 
Begeleid Wonen biedt begeleiding aan mensen die door verschillende omstandigheden tijdelijk 

niet zelfstandig kunnen wonen. Sommigen dreigen hun eigen woning kwijt te raken, anderen zijn 

dak- of thuisloos geworden maar hebben een tijdelijk verblijf gevonden, weer anderen zijn 

doorgestroomd vanuit het Doorstroomhuis en hebben nog langer trajectondersteuning of nazorg 

nodig bij de opbouw van hun nieuwe zelfstandige leven.  

 

Op verzoek van de gemeente is in 2018 de leeg gekomen boventallige crisiswoning behouden en 

toegekend aan een gezin met 7 kinderen. De afspraak was dat dit gezin tijdelijk zou komen, maar 

die afspraak heeft geen vervolg gekregen. Het gezin is er nog steeds met een slecht 

uitstroomperspectief.  In 2018 zijn ook 2 gezinnen opgenomen in een eigen woning ter 

voorkoming van uitzetting. Dat betekent dat ook het aantal kamers navenant groter is dan 

gevraagd in de afspraken.  

 

 

In Begeleid Wonen zijn er in totaal 79 cliënten begeleid (2018: 85), 

In eigen woningen Begeleid Wonen zijn er 35 cliënten opgevangen en begeleid (2018:42), 

ambulant (zonder opvang) zijn er 38 mensen begeleid (2018: 40).  

In totaal waren er 42 nieuwe cliënten in 2019 (waarvan 27 ambulant) en 39 stroomden uit 

(2018: 51 nieuwe cliënten en 51 uitstromers). 

 

Van de in 2019 uitgestroomde cliënten waren er gemiddeld: 

22 Ambulante begeleiding, gemiddeld 5,8 mnd. Begeleid  

(2018: 29 met gemiddeld 5,9 mnd begeleiding; 

17 Begeleid Wonen (opvang in de wijken), gemiddeld 11 mnd. begeleid.  

(2018: 21 met gemiddeld 5,6 mnd begeleiding) 

 

 

In de subsidie-aanvrage voor 2020 hebben we die in de aantallen meegenomen:  

- 4 woningen met tezamen 13 kamers voor Begeleid Wonen 

- 5 eenpersoons Surpluswoningen;  
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- 1 extra woning met 5 kamers voor een gezin met 7 kinderen; 

- 1 woning voor een gezin van ouders en 3 kinderen; 

- 1 woning op naam van de cliënte zelf als een soort rechten-terugverdien-mogelijkheid  

 

§ 4.4 Surpluswoningen voor ex-gedetineerden en risicoburgers 

 

In samenwerking met het Veiligheidshuis, de reclassering en andere ketenpartners biedt 

dnoDoen surpluswoningen aan. Voor deze woningen worden ex-gedetineerden of cliënten met 

een veiligheidsrisico via het Veiligheidshuis voorgedragen. Plaatsing is mogelijk in overleg met de 

ketenregisseur Bijzondere Doelgroepen van de gemeente, de woningcorporatie en andere bij de 

casus betrokken instanties.  

Dankzij de intensieve samenwerking is er onder regie van het Veiligheidshuis een aantal cliënten 

begeleid in de surpluswoningen met zware problematiek. In deze gevallen was een intensieve 

samenwerking met reclassering, politie en GGZ toereikend om tot positieve uitstroom te leiden. 

Deze intensief te begeleiden doelgroep lijkt toe te nemen. 

 

De bewoning van Surpluswoningen over het jaar 2019: 

Aanbod capaciteit bezetting gem bezetting 

Surpluswoningen 

risicoburgers 

5 eenpersoonswoningen 

en 1 meerpersoonswoning 13 cliënten 83% 

 
De bewoning van Surpluswoningen over het jaar 2018: 

Aanbod capaciteit bezetting gem bezetting 

Surpluswoningen 

risicoburgers 

5 eenpersoonswoningen 

en 1 meerpersoonswoning 12 cliënten 72% 

 
De bezettingsgraad is verhoogd omdat er geen renovatie van woningen meer was. Wat wel 

speelde was een tijdelijke leegstand ivm kakkerlakkenbestrijding, gebruikelijk opknappen, en 

tussentijd tussen verschillende cliënten.  

Ook is het voorkomen dat er geen risicoburgers een plek zochten. Dat heeft tot leegstand van 

enige weken bij een paar woningen geleid en het (gezamenlijk genomen) besluit om in 2 

woningen een gezin op te nemen.  
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Slotwoord  

 
In 2019 heeft dnoDoen in de locatie Kop van Noord-Holland hard gewerkt en veel en prettig 

samengewerkt met de ketenpartners en we hebben de zelforganisatie van het team verder 

kunnen ontwikkelen.  

 

Het Doorstroomhuis, Begeleid Wonen en de Nachtopvang hebben goed kunnen voorzien in wat 

de behoefte is in Den Helder. Tegelijk constateren we een aantal knelpunten tbv uitstroom van 

gezinnen en de begeleiding van zwaardere cliënten die tussen wal en schip vallen waarover we in 

overleg zijn met de gemeente en woningcorporaties en particuliere eigenaren.  

 

De uitdagingen die wij benoemden voor 2020 gaan wij met vertrouwen tegemoet.  

 

 

mr. J.H. Rabenberg, directeur bestuurder 

W. Harms, manager primair proces a.i.  

drs. D. Vernooij, manager sociaal ondernemerschap 

 


