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Voorwoord 

2019 was een jaar waarin we volop hebben kunnen werken met Doorstroomhuis, Begeleid Wo-

nen. In 2019 verwierven we een definitief WMO-contract voor ambulante begeleiding in geheel 

West-Friesland, waardoor de mogelijkheden voor het goed begeleiden van cliënten zijn uitgebreid.   

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, wetge-

ving tav privacy waardoor wij meer dan ooit ons hebben afgevraagd wat wij noteren van cliënten.  

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

meenten naar regiogemeenten met 4 jaar is uitgesteld. Regionale samenwerking wordt wel ver-

plicht. De voorbereidingen die wij reeds maakten voor deze decentralisatie zorgden voor WMO-

contracten met de afzonderlijke gemeenten en opbouwende contacten.  

dnoDoen is in 2019 actief geweest in verschillende overlegvormen over beleidsmatige aanpak 

van de problematiek in de regio. 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 begelei-

ding in de Maatschappelijke Opvang in de Kop van Noord-Holland.  

 

Mr. Hil Rabenberg,  

Directeur bestuurder dnoDoen 

 

 

 

 

 

Foto voorkant:  

- koffie bij Marco – foto Monica Schokkenbroek 
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Inleiding  

 

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

schappelijke Opvang faciliteert voor de regio West Friesland.  

 

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

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

1. Ontwikkelingen in 2019 met trends en nieuwe opgaven 

2. Prestatiecijfers, zoals maandelijks geleverd aan de BCT 

3. Extra gegevens. 

Missie en Visie  

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

volgende missie en visie uitgevoerd. 

Missie 

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

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

pij. 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. 

 

Werkgebied 

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

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

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

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

vestiging West-Friesland, gevestigd in Hoorn.  
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Hoofdstuk 1: Ontwikkelingen in 2019 
 

 

Nieuwe werkwijzen en gesprekken die gaande zijn 

 

Intern bij dnoDoen 

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

gen aan en 2 teamcoaches ondersteunden de teams bij hun proces naar zelforganisatie. Daar-

naast werd een manager Sociaal Ondernemerschap actief bij de contacten naar de opdrachtge-

vers 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 on-

dersteuning 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 las-

tige besluiten in het primaire proces. De functie van manager Sociaal Ondernemerschap blijft be-

staan, het leerproces naar zelforganisatie gaat door met name waar het om afstemming op de 

nieuwe trends en vragen in de samenleving gaat. 

In 2019 is de Scheerder gerenoveerd. Allereerst zijn kantoren vrijgemaakt en ingericht als roula-

tiekamers voor de bewoners van de Scheerder. De twee verdiepingen werden apart onder han-

den genomen, evenals de kantoren. Eind 2019 naderde het zijn voltooiing.  

Projecten en voorwaarden 

Voor de West—Friese gemeenten hadden we een WMO-contract voor begeleiding individueel ge-

kregen, met als voorwaarde dat het voor de uitstroom is. Gedurende het jaar hebben we dit con-

tract kunnen omzetten in een WMO-contract voor alle ambulante begeleiding in de WMO. Dat be-

tekent dat wij meer kunnen betekenen, ook preventief of bij opnieuw aanbieden van zorg aan 

oud-cliënten. Gedurende het jaar is contact gelegd met verschillende West-Friese gemeenten en 

dat heeft geresulteerd in twee woningen in Hoogkarspel binnen de MO-opgave.  

Op ons verzoek is de gemeente akkoord met een beperkt aantal Briefadressen op de Scheerder. 

Alleen aan die cliënten die wij begeleiden vooraf aan opname geven wij een Briefadres, zodat we 

kunnen starten met aanvraag uitkering, de budgetcoach kan starten, enz. Tijdens de begeleiding  

wordt de post overhandigd.   
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In augustus kreeg dnoDoen haar eerste woning aangeboden door Intermaris voor het project Hou-

vast, waar in 2018 een ondernemersbudget van de gemeente Hoorn voor beschikbaar was ge-

steld. Per 1 november 2019 konden wij met de eerste 2 jongeren van de geplande 5 van start. 

De jongeren hebben een zwaardere indicatie en zijn veelal afkomstig uit Jeugdzorg. Ze worden 

individueel opgevangen in een woning met gemiddeld 4 uren begeleiding per week door Leger 

des Heils en dnoDoen samen. De overige woningen volgden in de loop van het jaar 2020.  

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 trajectbegelei-

ding, 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 geble-

ken.  

Halverwege het jaar waren er een paar stevige incidenten bij Kamers met Kansen. Met behulp 

van avond en nachtbeveiliging konden we grip krijgen op de oorzaak van de incidenten. Kamers 

met Kansen is bedoeld als preventief project voor jongeren om uitval (uit school en thuis) te voor-

komen. Kamers met Kansen is niet ingericht om de zwaardere doelgroep op te vangen en te be-

geleiden. Omdat de vraag bij deze cliëntengroep sterk toeneemt hebben wij te zware cliënten op-

genomen en dat keerde zich tegen de jongeren. Inmiddels zijn wij terug bij het uitgangspunt van 

de lichtere doelgroep. 

Ook dit jaar was outreachende zorg aan kinderen in de opvang een wens die openstond bij de 

centrumgemeente Hoorn. In 2016 hebben wij een eerste aanvrage ingediend dat na overleg is 

omgezet in een voorstel voor outreachende zorg van 1.Hoorn voor alle kinderen. Door interne be-

slommeringen bij de gemeente is er wel de intentie uitgesproken onze wens te honoreren en zijn 

er wel meerdere keren gesprekken geweest maar dit heeft nog niet geleid tot een daadwerkelijke 

toekenning en startende zorg. De intentie is uitgesproken de zorg per 1-1-2020 te starten. 

Lara en Natalie, twee trajectbegeleiders 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 werk-

boekje 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-Hol-

lands 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 alle nieuwe kinderen worden 

zo verwelkomd in de opvang van alle vestigingen van dnoDoen. Extern zijn de boekjes ook zeer 

enthousiast ontvangen en nabesteld. 
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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 sa-

men 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 en overleg 

Gedurende 2019 waren medewerkers van dnoDoen betrokken bij het expertiseteam van de 

Brede Centrale Toegang (BCT). Begin 2019 hebben we een evaluatie gehouden over onze samen-

werking. Deze evaluatie leidde ertoe dat ook een van de intakers van de BCT een dag per week 

op locatie van de Scheerder aanwezig is voor het doen van intakes en voor goed onderling over-

leg. Wij blijven het belang benadrukken om, voor die cliënten waar het afbreukrisico hoog is, 

vooraf aan opname een goed pakket van begeleiding samen te stellen.  

In 2019 werd bekend dat de decentralisatie van Maatschappelijke Opvang van centrumgemeen-

ten naar regiogemeenten met 4 jaar is uitgesteld. Regionale samenwerking wordt wel verplicht. 

De voorbereidingen die wij reeds maakten voor deze decentralisatie zorgden ervoor dat wij (naast 

WMO-contracten) met de gemeente Hoogkarspel en woningcorporatie Het Grootslag afspraken 

dat 2 gezinswoningen in Hoogkarspel bestemd werden voor opvang vanuit de MO, voor in totaal 8 

kamers. De intentie is zoveel mogelijk cliënten uit de gemeente Drechterland in deze woningen 

op te vangen.  

Op verzoek van de sociaal-wijk-teammanager van Koggenland hebben wij meegedacht over de 

behoefte aan crisisopvang in Koggenland. In de gemeente Medemblik hebben twee sociaal voe-

lende heren een kantorenpand gekocht dat zij graag een sociaal doel willen geven. Wij hebben 

hen zicht gegeven op de MO en WMO en in hun voornemen meegedacht.  

In 2019 zijn wij ook weer betrokken geweest bij de Uitstroompilot  naar de gemeenten in West-

Friesland. De pilot liep en werd eind 2019 intern geëvalueerd. Het blijkt een groot succes en zorgt 

ervoor dat er amper tot geen wachtlijst is bij de BCT. Tegelijk zijn er (vooral in Hoorn) weinig wo-

ningen beschikbaar waardoor veel cliënten die uitstroom-gereed zijn alsnog in de opvang langere 

tijd moeten overbruggen.  

dnoDoen is verder betrokken geweest bij bijeenkomsten over Briefadressen, en diverse bijeen-

komsten georganiseerd door de gemeente: wijkaanpak Kersenboogerd / Participatieplatform / 

WMO-bijeenkomsten tbv voorbereiding arrangementenstructuur. 
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Ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en stagiaires 

 

Ervaringsdeskundigen 

dnoDoen heeft beleid ontwikkeld voor het werken met ervaringsdeskundigen. In West-Friesland 

heeft een ervaringsdeskundige als vrijwilliger een bijdrage gehad aan de begeleiding van de cliën-

ten, met name waar het alcoholgebruik betreft. Hij stopte in de loop van 2019. In de loop van 

2019 zijn 2 betaalde ervaringsdeskundigen aangesteld bij dnoDoen die voor alle vestigingen wer-

ken.  

Vrijwilligers 

Gedurende 2019 zijn bij dnoDoen West-Friesland 3 personen als vrijwilliger actief geweest, 1 er-

varingsdeskundige die in het begin van het jaar stopte, 1 vrijwilliger was betrokken bij de facili-

taire dienst en 1 vrijwilliger trad als huismeester op bij het project Houvast. Eind 2019 is met hem 

afgesproken te stoppen omdat het geen succes was.  

Stagiaires 

Er is 1 stagiaire betrokken geweest in 2019. 

 

Duurzaamheid 
 

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

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

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

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

zelfstandig bestaan. Wij pleiten voor Housing First, waarbij cliënten direct een woning krijgen en 

zorg aansluitend geboden wordt.  

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

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

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

ken gebruiken we zoveel mogelijk de dienstfiets en voor dienstauto’s die vervangen moeten wor-

den kiezen wij uitsluitend nog voor elektrische exemplaren. dnoDoen experimenteert met video-

conferenties waardoor verplaatsingen minder noodzakelijk zijn.  

dnoDoen dient haar verantwoording voor de SROI separaat in.  
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Trends 2019 

 

1- Uitstroom 

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

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

In Hoorn hebben we de bijzondere situatie dat er goede afspraken zijn met de corporaties 

en urgentiecommissie. De uitstroom van gezinnen wordt bespoedigd door urgentietoeken-

ning door de gemeente. Bovendien hebben we voor Kamers met Kansen afspraken over 

een reguliere uitstroom na de afronding van een minstens anderhalf jaar durend goed tra-

ject.  

In 2019 hebben wij deelgenomen aan de uitwerking van de Uitstroompilot met andere ke-

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

start gegaan voor alle andere uitstromers dan bovengenoemden  in de opvang. In 2019 

hebben we vanuit dnoDoen 23 aanmeldingen gedaan van cliënten die uitstroomgereed 

zijn. De wachttijd in Hoorn op liep op tot 6-9 maanden. Buiten Hoorn was de uitstroom 

sneller te realiseren.  

2- Wmo-contract 

Het hele jaar 2019 heeft dnoDoen een WMO-contract gehad voor de uitstroom en nazorg.  

Deze WMO-indicaties golden vooral de nazorg bij uitstroom van cliënten in Hoorn of omlig-

gende gemeenten. De pilot uitstroom functioneerde naar behoren.  

3- Preventief werken  

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

opgenomen vanwege een huisvestingsprobleem in combinatie met psychosociale proble-

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

bemachtigen betekent een vermindering van de wachtlijst en verkorting van de problema-

tiek.  

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

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

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

enz. De opnametijd zal hiermee verkort kunnen worden.  

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

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

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

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

te mogen verschaffen. Dit zal in 2019 gestalte krijgen.  

4- Toename aantal jongeren 
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In 2018 en 2019 hebben wij te maken gehad met een toename van de instroom van jon-

geren met zwaardere problematiek. Het Trainingshuis is onvoldoende ingericht voor bege-

leiding met deze zwaardere doelgroep, op incidentele casussen na. In 2020 zullen we ver-

der in gesprek gaan met de gemeente over of deze verschuiving van doelgroep gezinnen 

naar jongeren blijvend is en hoe wij de opvang daar op kunnen inrichten.  

In 2019 konden we, na gesprekken bij Intermaris, beginnen met de in december 2016 

toegekende subsidie van het innovatiefonds van de gemeente Hoorn, om samen met het 

Leger des Heils het pilotproject Houvast te starten Met dit project beogen we een nieuwe 

aanpak uit te proberen voor de zwaardere doelgroep dakloze jongeren die uit jeugdzorg 

uitstromen na hun 18de. Vanaf november 2019 konden we starten met één meerper-

soonswoning. De overige 3 studio’s voor individuele begeleiding volgden in 2020.   

 

5- Gezinnen en kinderen  

In Hoorn vangt dnoDoen de gezinnen op in de MO. Het aantal kinderen in de opvang is 

iets toegenomen tov voorgaande jaren (aantal unieke kinderen in de opvang was 51).  

De begeleiding van kinderen in de maatschappelijke opvang is onvoldoende. Wij hebben 

in maart 2016 een eerste aanvrage gedaan bij de gemeente voor begeleiding van kin-

deren. Sindsdien zijn wij in gesprek met de gemeente over outreachende samenwerking 

met 1.Hoorn voor álle kinderen in de opvang. Uit landelijk onderzoekt blijkt dat kinderen 

die in de opvang verblijven een achterstand hebben op het gebied van gezondheid, wel-

zijn en dat zij problemen ervaren in het dagelijks leven. Er zijn hoge percentages psychi-

sche problemen bij kinderen in de opvang.  

Nieuwe opgaven 2019 

 

1- Preventie als essentieel onderdeel van Trajectbegeleiding  

Het is voor dnoDoen van belang om de hele begeleiding van een cliënt van preventie tot 

en met nazorg te kunnen vormgeven. Het verkrijgen van een MO-opdracht hiervoor ofwel 

Wmo-contracten voor ambulante begeleiding bij huisvestingsproblematiek, is voor het 

werk een meerwaarde. In 2019 werd ook de mogelijkheid van een Briefadres op de 

Scheerder vooraf aan opname voor een kleine groep afgesproken.  

We hopen hierover met de gemeenten tot overeenstemming te komen over intensievere 

preventieve begeleiding. Begeleiding en Briefadres zou wellicht opname kunnen voorko-

men, dan wel de opnameduur verminderen.  

2- Preventie jongerenuitval 

De toename van het aantal jongeren in de aanmelding, en de verschuiving in de aanbe-

steding van jeugdzorg maken het noodzakelijk goed te doordenken wat nu een aanpak 

van preventie van zwerfjongeren is. Het gaat hier niet alleen om de 18-/18+ 
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problematiek, maar ook het eerder onderkennen en outreachend begeleiden van jonge-

ren die dreigen uit te vallen.  

Naast opname in de opvang doen wij door Kamers met Kansen én de pilot Houvast erva-

ring op met outreachend preventief jongerenwerk voor lichte én zwaardere doelgroep. 

Eind 2019 zijn wij contacten gaan leggen met Schoolmaatschappelijk Werk, ten gunste 

voor een goede samenwerking voor Kamers met Kansen en met Horizon, Parlan en an-

dere instellingen voor samenwerking voor Houvast.  

Graag zouden we in overleg met de gemeente één team samenstellen voor outreachende 

begeleiding van jongeren waardoor de preventie beter gestalte kan krijgen en een helder 

onderscheid opvang en aanpak van jongeren over meerdere producten, passend bij wat 

de jongere behoeft.  

 

3- De toenemende vraag naar zwaardere begeleidingen.  

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

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

aantal jongeren met zware problematiek zijn daarmee reeds geholpen. 

De samenwerking in de BCT loopt goed. Belangrijk is het om het afbreukrisico binnen de 

opvang te verminderen vooraf aan opname afspraken te maken met ketenpartners over 

aanbod voor de cliënt.  

Wij zien een groeiend veiligheidsrisico door de toename van de aanmelding van een 

zwaardere doelgroep die alleen in ketensamenwerking en gericht aanbod kan worden 

aangepakt.  

4- Housing first 

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

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

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

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

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

Wij hebben in 2019 samen met Leviaan en Leger des Heils gesprekken gevoerd over een 

aanbod dat wij de gemeente en de woningcorporaties willen aanbieden in 2020.  

Het aantal gezinnen in de aanmelding én opvang blijft zich aandienen. Wij zouden toe wil-

len werken naar Housing First voor gezinnen. Voor kinderen die een traumatische ervaring 

achter de rug hebben is een definitieve eigen woonplek veel beter geschikt en de school 

hoeft niet te worden veranderd bij uitstroom. Hert gezin kan er tot rust komen en door be-

geleiding op een beter spoor geraken.  
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Hoofdstuk 2: Prestatiecijfers  
 

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

gang West-Friesland (BCT). DnoDoen maakt deel uit van het expertiseteam. De BCT bewaakt het 

proces van in-, door- en uitstroom in de Maatschappelijke Opvang en zorgt voor juiste plaatsing 

én een juist aanvullend aanbod om afbreukrisico’s te verminderen.  

Naast procesbewaking is het doel van de BCT het verkrijgen van cijfermatig inzicht in de totale 

MO-doelgroep. Wij gebruiken onze jaarlijkse rapportage aan de BCT als basis voor dit prestatie-

verslag. In deze rapportage zijn de aantallen in- door- en uitstroom opgenomen van volwassenen, 

incl. de kinderen die mee in opvang zijn. 
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Hoofstuk 3: Toelichting cijfers 2019 

Inleiding 
 

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

zieningen in West-Friesland zijn: 

• Het Trainingshuis 

• Wonen in de Wijk 

• Kamers met kansen 

• Pilot Houvast 

• Nazorg via de WMO 

 

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

schappelijke Opvang. dnoDoen werkt daar van harte aan mee. De opdracht van de gemeente (in 

de beschikking) is gericht op capaciteitsplaatsen. dnoDoen werkt vanuit trajecten met als motto 

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

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

verworven Wmo-contract worden verzoend.  

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

thodiek Krachtwerk hetgeen eveneens een onderscheidende factor is van dnoDoen. Iedere cliënt 

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

in. Naast trajectbegeleiding hebben de cliënten een budgetcoach die samen met de cliënt zijn fi-

nanciën in orde maakt en ook dat weer zo snel als mogelijk de cliënt terug in handen geeft. 

Woonbegeleiders richten zich op de meest praktische onderdelen van de begeleiding, en zijn in 

Trainingshuis zeer actief en in Wonen in de Wijk en Kamers met Kansen in mindere mate.  

 

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

tief op zoek gaan naar de krachten van de cliënt om zelf de onderliggende problemen aan te pak-

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

gespecialiseerde zorg moet een snelle doorstroom mogelijk maken.  

 

 

Totaal 

In totaal zijn er in 147 unieke volwassenen in begeleiding geweest en 52 kinderen. (2018 131 

volw en 54 kinderen). Dat is een toename van 12% volwassenen bij ongeveer gelijkblijvend aan-

tal kinderen. 
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Trainingshuis 

 

In de loop van 2019 zijn we van het openhouden van 2 crisisplaatsen overgegaan op 1 crisis-

plaats voor acute crisissen. Deze plaatsen bevinden zich in het Trainingshuis of Begeleid Wonen, 

afhankelijk van de eerstvolgende vrijgekomen plek. Stonden deze plekken eerst regelmatig leeg, 

doordat er een wachtlijst ontstond zijn ze in 2019 steeds gevuld geraakt.  

In 2019 zijn er 14 personen geregistreerd die van de crisisplaatsen gebruik hebben gemaakt, 

waarvan 11 volwassenen (2018: 18, 2017: 7) en 3 (2018: 9, 2017: 7) meegekomen kinderen. 

Dit cijfer is lager dan in 2018 omdat de crisisplaatsen zijn gebruikt als versnelde instroom en 

daardoor de plaatsen langduriger werden bezet.  

In totaal zijn er 49 personen opgevangen waarvan 31 volwassenen en 16 kinderen in het Trai-

ningshuis (2018: 58 personen, wv 41 volw en 17 knd, 2017: 47 personen: 32 volw en 15 knd.  

Daarvan zijn 20 personen (13 volw en 7 knd) ingestroomd  (2018: 31 volw en 13 knd) en 22 

pers: 15 volw en 7 knd  uitgestroomd (2018: 42: 30 volw en 12 knd)  

De gemiddelde verblijfsduur van uitgestroomde cliënten van het Trainingshuis was 25,7 weken 

(2018: 14,7 weken). Dit is een significante verlenging van de verblijfsduur ten opzichte van vorig 

jaar en verklaart ook het vermindert aantal opgevangen cliënten.  

De uitstroom van het Trainingshuis is voor 50% naar Wonen in de Wijk van dnoDoen en 50% naar 

zelfstandigheid (2018: idem).  

De beschikbare capaciteit werd voor 34% bezet door kinderen (2018: 27% bezet en 2017: 30%). 

Dit is meer dan in 2018 en 2018.  

 

Wonen in de Wijk 

  

In totaal zijn er 141 personen, waarvan 96 volwassenen en 45 kinderen, opgevangen in Wonen 

in de Wijk. Dat is beduidend meer dan in 2018:  98 personen: 64 volw en 34 knd 

Begeleid wonen kent begin 2019 56 plaatsen /bedden (naast verdienwoningen), waarvan in de 

loop van 2019 de verdienwoningen zijn overgeheveld naar WMO-nazorg en er eind 2019 2 wonin-

gen met ieder 3 kamers / 4 plekken in Hoogkarspel konden worden toegevoegd aan de Begeleid 

Wonen. De afspraak is eind 2019: 61 plaatsen, exclusief verdienwoningen. Daar zitten we nu 

ruim boven. 
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De gemiddelde verblijfsduur van uitgestroomde cliënten was 6,8 maanden (2018: 8,7 maanden). 

Dit verklaart de toename van het aantal opgenomen personen.  

De instroom was 82 personen, waarvan 63 volw en 19 knd (2018: 60 personen: 42 volw / 18 

knd) en de uitstroom was 67 personen, waarvan 49 volw en 18 knd (2018: 53 personen: 32 volw 

en 21 knd).   

De beschikbare capaciteit werd voor 31% bezet door kinderen.  

Verdienwoningen zijn woningen die onder voorwaarden worden toegekend aan uitstromende cli-

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

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

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

worden vanaf in 2019 afgebouwd als onderdeel van de MO. Volgens de Uitstroompilot wordt de 

bijbehorende begeleiding vanuit de WMO van de betrokken gemeente gefinancierd en niet langer 

vanuit MO.  

 

Kamers met Kansen 

 

In 2019 zijn er 30 unieke jongeren begeleid in Kamers met Kansen (2018: 34) op 24 plaatsen, 

waarvan 13 instromers (2018: 14 en 2017 eveneens 14) en 10 uitstromers (in 2018: 13 en 

2017: 17).  

Bij Kamers met kansen in 2019 zijn die cliënten die uitgebreider zijn gesproken genoteerd als 

aanmelding:  er waren 32 aanmeldingen.  

Het bezettingspercentage van Kamers met kansen was in 2019 87% (2018 93,8% en 2017: 

89%). Deels is dat te wijten aan de normale tijd tussen vertrek van een cliënt, het opknappen van 

de kamer en de opname van een nieuwe cliënt. Anderzijds is er een onrustige periode geweest in 

2019, waardoor voorzichtig is omgegaan met nieuwe toestroom – eerst wilden we de rust weer in 

de huizen hersteld hebben.  

De gemiddelde verblijfsduur van uitgestroomde jongeren was 19,8 maanden (2018: 19,1.)Jonge-

ren die succesvol verblijven in Kamers met Kansen ontvangen van Intermaris een starterskwalifi-

catie en krijgen zelfstandige huisvesting aangeboden. 10 jongeren zijn uitgestroomd, waarvan 7 

jongeren zijn naar een zelfstandige woning zijn uitgestroomd  (2018: 11) en 1 jongere is uitgezet. 
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Slotwoord  
 

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

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

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

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

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

 

mr. J.H. Rabenberg, directeur bestuurder 

drs. D. Vernooij, manager sociaal ondernemerschap 


