


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaardocument 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Humanitas Onder Dak Groep 

Postbus 1100 

7550 BC Hengelo 

Tel.: (074) 250 66 49 

KvK: 08 170 985 

info@humod.nl 

www.humanitasonderdak.nl 

 



 

 
 
 
 



 

 
 
 

 

Ja
ar

d
o
cu

m
en

t 
2

0
1

1
 

Voorwoord 

 
Geachte lezer, 
 

 Zoals vele organisaties bereidt ook Humanitas 
onder Dak zich voor op de vele veranderingen 
die er gaan komen. Financieringswijzigingen 
en bezuinigingen vragen creatieve en vernieu-
wende oplossingen en Humanitas Onder Dak 
denkt hier actief in mee. Humanitas Onder Dak 
hecht echter ook grote waarde aan behoud van 
kwaliteit en wil zij haar aanbod als maatschap-
pelijke opvang organisatie beschikbaar houden 
voor de mensen die er een beroep op doen. In 
een tijd van bezuinigingen en een te verwach-
ten toenemende vraag is dit een lastige opgave die vraagt om het zo efficiënt 
mogelijk inzetten van beschikbare middelen op een zo efficiënt mogelijk aan-
bod.  
 
Het concept waarmee Humanitas Onder Dak binnen het Activiteiten Centrum 
Bij de Toren in Hengelo al jaren werkt, Value Added Partnership, is een concept 
dat hierin zeer bruikbaar is. Door de toegevoegde waarde van samenwerking 
op te zoeken, de grenzen tussen organisaties te slechten en werkers te facilite-
ren om in een gemeenschappelijke samenwerking de vraag van de cliënt te 
beantwoorden, is een meer efficiënte vorm van hulpverlening mogelijk. Wan-
neer in deze samenwerking ook en nadrukkelijk samenwerking wordt gezocht 
tussen betaalde professionele krachten en vrijwillig professionele krachten kan 
nog meer maatwerk worden geleverd. Vrijwilligers, waaronder ervaringsdes-
kundigen, kunnen op adequate wijze hun kennis en kunde inzetten in de be-
antwoording van de cliëntvraag. Terwijl duurdere betaalde professionals alleen 
dan worden ingezet wanneer hier ook een echte noodzaak toe is.  
 
Wanneer we een dergelijk systeem ook daadwerkelijk goed willen laten functi-
oneren dan zal de insteek niet kostenbesparing moeten zijn maar het ‘in de 
kracht zetten van organisaties en hun werkers’. We zullen oog moeten hebben 
voor de kwaliteiten waar mensen en organisaties goed in zijn maar ook voor 
hun beperkingen. En juist bij die laatste hebben we elkaar als ketenpartner 
hard nodig om de steeds complexer wordende hulpvragen te kunnen blijven 
beantwoorden.  
 
Een beroep doen op het eigen oplossende vermogen kent ook zijn beperkingen 
en de andere kant is even waar; van pamperen worden maar weinigen zelfstan-
dig. Humanitas Onder Dak blijft op zoek naar de menselijke maat. Dankzij de 
Academische Werkplaats Opvang x OGGZ, Speerpunt Sociale Uitsluiting & Dak-
loosheid, is de krachtgerichte basismethodiek beschikbaar gekomen en zij sluit 
hier uitstekend bij aan. Humanitas Onder Dak gebruikt van deze methodiek 
‘Herstelwerk’ voor volwassenen en ‘Houvast’ voor jongeren. De resultaten van 
deze methodiek zijn bemoedigend.  
 
Het gebruik maken van de eigen kracht bij mensen doet mensen groeien en 
maakt mensen zelfstandiger. Dat sport hierbinnen een goed en bruikbaar mid-
del kan zijn weten we onder meer van de Social Inclusion Games Netherlands 
uit 2010 waarvan in 2011 de prachtige documentaire op DVD haar Twentse 



 

 
 
 
 

première heeft gehad. De Social Inclusion Games Netherlands waren een on-
derdeel van de programmalijn ‘Meedoen’ van de Federatie Opvang en hebben 
een vervolg gekregen in de landelijke sportdag in Papendal die ook in 2012 
een vervolg zal kennen. Sport als middel in begeleiding is binnen Humanitas 
Onder Dak niet meer weg te denken. Het is een enorm stimulerende en motive-
rende kracht in begeleiding en dankzij de samenwerking met verschillende 
sportverenigingen biedt het cliënten van Humanitas Onder Dak ook de moge-
lijkheid om hun steentje bij te dragen aan activiteiten in de samenleving. Zo 
bieden cliënten bijvoorbeeld ondersteuning bij de Batavieren-race op de Uni-
versiteit Twente. Mooie vormen van samenwerking die zeker nadere uitwerking 
verdienen in bijvoorbeeld de vitale sportvereniging. Humanitas Onder Dak par-
ticipeert in deze en andere ontwikkelingen. 
 
In Groningen is Humanitas Onder Dak sinds 2008 actief aan het Damsterdiep 
met een professionele voorziening waar ex-gedetineerde mensen (WND) en 
mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (Meedoen) trajecten krijgen 
aangeboden. Daarnaast verrichten mensen die een taakstraf opgelegd hebben 
gekregen hier werkzaamheden. Al deze groepen leveren een waardevolle bij-
drage aan de Groningse samenleving.  
 
Humanitas Onder Dak Groningen heeft in het afgelopen jaar natuurlijk ook te 
maken gehad met de aangekondigde bezuinigingen op het gebied van loon-
kostengesubsidieerde arbeid. Zij werd hiermee direct in haar bestaansrecht 
bedreigd. Ambtelijk en bestuurlijk kreeg HODG veel erkenning en dankzij deze 
waardering kreeg het project de kans die het verdient. De resultaten van dit 
project verdienen het zoals blijkt uit het jaardocument dat voor u ligt. 
 
Over deze en vele andere zaken leest u in dit jaardocument.  
 
Ik wens u veel leesplezier toe en mocht u naar aanleiding daarvan vragen heb-
ben of wilt u tips, wensen en suggesties aan ons geven, schroom niet maar laat 
het ons weten. Uw mening wordt zeer op prijs gesteld. 
 
Tot slot, daar waar in dit verslag voor de mannelijke schrijftrant is gekozen, 
gelieve ook de vrouwelijke variant te lezen. 
 
 
Bert Deliën 
Directeur/bestuurder 
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Raad van Toezicht 

Binnen Humanitas Onder Dak wordt de Governancecode Welzijn & Maatschap-
pelijke Dienstverlening gehanteerd en wel specifiek het Raad van Toezicht mo-
del. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden waaronder een onafhankelijk 
voorzitter. Zij ontvangt ondersteuning van het bestuurs- en directiesecretariaat. 
Binnen de Raad van Toezicht wordt gewerkt met een portefeuilleverdeling 
waarbij de leden een onderlinge vervanging op portefeuille hebben geregeld. 
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een onkostenvergoeding (zie 
jaarrekening). 
 
Onder de Raad van Toezicht functioneert een eenhoofdige Raad van Bestuur in 
de functie van directeur/bestuurder. Taken en verantwoordelijkheden tussen 
Raad van Toezicht en Raad van Bestuur zijn geregeld via een reglement voor  
de Raad van Toezicht, een directiestatuut en een directiereglement. Voor de 
bezoldiging van de directeur/bestuurder wordt eveneens verwezen naar de 
jaarrekening. 
 
Agenda-onderwerpen van de Raad van Toezicht tijdens boekjaar 

In het boekjaar is de Raad van Toezicht vijf keer in een reguliere vergadering 
bijeen geweest. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht een extra bijeenkomst 
belegd rondom het strategisch beleid en de evaluatie van haar eigen functione-
ren.  Naast de gangbare zaken als begroting, jaarrekening en het jaardocument 
heeft op de reguliere agenda van Raad van Toezicht onder meer het strategisch 
beleid, de invulling van de Raad van Toezicht vacatures, de Governancecode en 
het functioneringsgesprek met de directeur/bestuurder gestaan. Verder heeft 
de Raad van Toezicht zich laten informeren door een accountantsletter, ma-
nagementletters en managementrapportages. Tijdens het boekjaar hebben de 
heren Exterkate en Stam (voormalig voorzitter) volgens het rooster van de af-
treden de Raad van Toezicht verlaten. Met ondersteuning van het adviesbureau 
Acta Advies is een externe werving en selectie opgestart en zijn de vacatures 
ingevuld kunnen worden.  
 
Leden van de Raad van Toezicht 

Naam Bert Otten 
Leeftijd 48 
Geslacht M 
Begin lopende zittingstermijn 01-12-2010 
Einde lopende zittingstermijn 01-12-2013 
Hoeveelste zittingstermijn Eerste 
Op voordracht benoemd namens OR 
Hoofdfunctie Senior adviseur Radar Advies 
Nevenfuncties op 31-12-2011 Vicevoorzitter PvdA 

Bestuurslid Vrienden van BOR     Hu-
manitas 
Bestuurslid Jeugdsportfonds     Over-
ijssel 

Functie en portefeuille in RvT Voorzitter, portefeuille Communicatie 
en PR 
 

 



 

 
 
 
 

Jaard
o
cu

m
en

t 2
0

1
1

 
Naam Louwrens Kreb 
Leeftijd 63 
Geslacht M 
Begin lopende zittingstermijn 01-03-2011 
Einde lopende zittingstermijn 01-03-2014 
Hoeveelste zittingstermijn Vijfde 
Op voordracht benoemd namens Nvt 
Hoofdfunctie Senior bestuursjurist/beleidsadviseur 

gemeente Enschede 
Nevenfuncties op 31-12-2011 Medevoorzitter klachtencommissie 

voor de Twentse Zorgcentra, voor 
mensen met een verstandelijke handi-
cap   
Lid klachtencommissie ABVA-KABO 
(landelijk)  
Voorzitter Stichting Exploitatie    
Hospice Enschede  
Voorzitter Stichting Gastenverblijf 
Humanitas Enschede 

Functie en portefeuille in RvT Portefeuille: Juridisch beleid 
 

 
Naam Marion Mertens 
Leeftijd 56 
Geslacht V 
Begin lopende zittingstermijn 15-08-2011 
Einde lopende zittingstermijn 15-08-2014 
Hoeveelste zittingstermijn Tweede 
Op voordracht benoemd namens Nvt 
Hoofdfunctie Directeur Bibliotheek Hengelo 
Nevenfuncties op 31-12-2011 Lid Bestuur NBD/Biblion  

Leidschendam, per 2003 
Lid Bestuur VOB (Vereniging Openbare 
Bibliotheken), per 2010 
Lid werkgeversdelegatie en Voorzitter 
COAOB (Centraal Overleg Arbeids-
voorwaarden Openbare Bibliotheken), 
per 2010 

Functie en portefeuille in RvT Portefeuille: HRM en organisatieont-
wikkeling 
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Naam Jan Stringer 
Leeftijd 64 
Geslacht M 
Begin lopende zittingstermijn 06-12-2010 
Einde lopende zittingstermijn 06-12-2013 
Hoeveelste zittingstermijn Eerste 
Op voordracht benoemd namens Nvt 
Hoofdfunctie RA, niet meer werkzaam 
Nevenfuncties op 31-12-2011 Voorzitter Financiële commissie  D66 

(landelijk) 
Lid WMO-raad Velsen 

Functie en portefeuille in RvT Portefeuille: financiën  
 

 
Naam Bert Oudenaarden 
Leeftijd 53 
Geslacht M 
Begin lopende zittingstermijn 20-12-2011 
Einde lopende zittingstermijn 20-12-2014 
Hoeveelste zittingstermijn Eerste 
Op voordracht benoemd namens Nvt 
Hoofdfunctie Manager primair proces Kwadrant 
Nevenfuncties op 31-12-2011  Lid dagelijks bestuur Landelijke  Ad-

viesgroep Ouderenbeleid PvdA  
Lid steunfractie PvdA Hof van   Twente 

Functie en portefeuille in RvT Portefeuille: Strategie en organisatie 
 

 
Hengelo, maart 2012 
 
De heer. B. Otten 
De heer L. Kreb 
Mevrouw M. Mertens 
De heer J. Stringer 
De heer B. Oudenaarden 
 



 

 
 
 
 

Jaard
o
cu

m
en

t 2
0

1
1

 



 

 
 
 

 

Ja
ar

d
o
cu

m
en

t 
2

0
1

1
 

Inhoudsopgave 
VISIE & DOELEN ___________________________________________________________ 13	  

Mission Statement _____________________________________________________ 13	  
Humanitas Onder Dak Maatschappelijke Opvang Organisatie ___________ 13	  
Activiteiten | Vier deelgebieden ________________________________________ 14	  
Humanitas Onder Dak Voorzieningen __________________________________ 15	  
In gesprek met de buurt _______________________________________________ 16	  
Humanitas Kwaliteitshandvest __________________________________________ 16	  

CLIËNTEN, METHODIEK & WERKWIJZE _____________________________________ 17	  
Cliënten _______________________________________________________________ 17	  
Methodiek _____________________________________________________________ 17	  
Ketensamenwerking ___________________________________________________ 18	  
AWBZ __________________________________________________________________ 18	  
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) ____________________________ 18	  
Kwaliteit & HKZ ________________________________________________________ 18	  
Cliëntenparticipatie ____________________________________________________ 19	  
Samenwerking vrijwilligers _____________________________________________ 19	  

ONDERZOEK, ONTWIKKELING & INNOVATIE _______________________________ 20	  
Cliënttevredenheid _____________________________________________________ 20	  
Medewerkerstevredenheid _____________________________________________ 21	  
Strategisch Beleid ______________________________________________________ 21	  
Samenwerking Humanitas Tandem - Humanitas Onder Dak _____________ 21	  
Samenwerking binnen de gemeente Almere ____________________________ 22	  
CIMOT _________________________________________________________________ 22	  
Value Added Partnership _______________________________________________ 22	  
Academische Werkplaats | Wetenschappelijk Onderzoek ________________ 23	  
MO, een vak apart; samenwerking met Saxion Hoge School _____________ 24	  
Samenwerking Comensha ______________________________________________ 24	  
G-workspace ___________________________________________________________ 24	  
REACT _________________________________________________________________ 25	  
Onzeklus.com _________________________________________________________ 25	  
Sport | Social Inclusion Games __________________________________________ 25	  
Maatschappelijk Betrokken Ondernemen _______________________________ 26	  
Uitstroom _____________________________________________________________ 26	  
Kamer-Raad, een ontwikkeling in wonen ________________________________ 26	  

ORGANISATIE _____________________________________________________________ 27	  
Organisatiestructuur ___________________________________________________ 27	  



 

 
 
 
 

Jaard
o
cu

m
en

t 2
0

1
1

 
Raad van Bestuur _______________________________________________________ 28	  
Organisatieontwikkeling ________________________________________________ 28	  

OVERLEGCOMMISSIES BINNEN HUMANITAS ONDER DAK __________________ 30	  
De klachtencommissie cliënten in 2011 _________________________________ 30	  
Ondernemingsraad _____________________________________________________ 31	  
Cliëntenraad ___________________________________________________________ 31	  

FINANCIËN ________________________________________________________________ 32	  
Stichting HOD Twente __________________________________________________ 32	  
Stichting HOD Groningen _______________________________________________ 35	  

PERSONEEL & ORGANISATIE ______________________________________________ 37	  
Arbeidsvoorwaarden ___________________________________________________ 37	  
Jaarurensystematiek ____________________________________________________ 37	  
Deskundigheidsbevordering ____________________________________________ 37	  
Professionele distantie _________________________________________________ 38	  
Ziekteverzuim __________________________________________________________ 38	  
Ziekteverzuim HOD Groep ______________________________________________ 38	  
Ziekteverzuim per lokale stichting in 2011 ______________________________ 39	  
Arbeidszaken __________________________________________________________ 39	  
Personele problematiek Hengelo AC ____________________________________ 39	  
Risico Inventarisatie & Evaluatie _________________________________________ 39	  
Maatschappelijke Stages ________________________________________________ 40	  
Leeftijdsverdeling ______________________________________________________ 40	  
Personeelsverloop ______________________________________________________ 40	  

LOCATIE ALMELO _________________________________________________________ 42	  
Ontwikkeling doelgroep ________________________________________________ 42	  
Kwaliteit _______________________________________________________________ 42	  
Slingerbeurs ___________________________________________________________ 42	  

FACTS & FIGURES ALMELO ________________________________________________ 43	  
24-uurs Woonvoorziening Almelo _______________________________________ 43	  
Ambulante Woonbegeleiding Almelo ____________________________________ 44	  
Crisisopvang Almelo ___________________________________________________ 45	  
Nachtopvang Almelo ___________________________________________________ 45	  

LOCATIE ENSCHEDE ______________________________________________________ 46	  
Ontwikkeling doelgroep ________________________________________________ 46	  
Ontwikkelingen in wonen _______________________________________________ 46	  
Projecten _______________________________________________________________ 47	  
Samenwerkingsverbanden ______________________________________________ 47	  



 

 
 
 

 

Ja
ar

d
o
cu

m
en

t 
2

0
1

1
 

Kwaliteit _______________________________________________________________ 47	  
PR _____________________________________________________________________ 48	  

FACTS & FIGURES ENSCHEDE ______________________________________________ 49	  
24-uurs Woonvoorziening Enschede ____________________________________ 49	  
Ambulante Woonbegeleiding Enschede _________________________________ 50	  
Kansentraject Enschede ________________________________________________ 51	  
Inloop ‘t Keerpunt Enschede ___________________________________________ 51	  
Twentse Opvang Voorziening voor jongeren (TOV) ______________________ 52	  
Kamer-Raad ___________________________________________________________ 53	  
Kamers met Kansen Enschede __________________________________________ 54	  

LOCATIE OLDENZAAL _____________________________________________________ 55	  
Ontwikkelingen in wonen ______________________________________________ 55	  
Samenwerkingsverbanden _____________________________________________ 55	  

FACTS & FIGURES OLDENZAAL ____________________________________________ 56	  
Dependence Ambulante Woonbegeleiding Oldenzaal ___________________ 56	  
Inloop De Steenpoort Oldenzaal ________________________________________ 56	  
Activiteitencentrum De Steenpoort Oldenzaal ___________________________ 57	  

LOCATIE HENGELO ________________________________________________________ 58	  
Ontwikkeling doelgroep ________________________________________________ 58	  
Ontwikkelingen in wonen ______________________________________________ 58	  
Maatschappelijk ondernemen __________________________________________ 58	  
Samenwerkingsverbanden _____________________________________________ 58	  
Sport en bewegen _____________________________________________________ 59	  
Kwaliteit _______________________________________________________________ 59	  

FACTS & FIGURES HENGELO _______________________________________________ 60	  
24-uurs Woonvoorziening Hengelo _____________________________________ 60	  
Wooneenheden Hengelo _______________________________________________ 61	  
Ambulante Woonbegeleiding Hengelo __________________________________ 62	  
Crisisopvang Hengelo __________________________________________________ 63	  
Kansentraject Hengelo _________________________________________________ 64	  
Activiteitencentrum Bij de Toren Hengelo _______________________________ 65	  

LOCATIE HAARLEMMERMEER ______________________________________________ 66	  
HKZ primair proces ____________________________________________________ 66	  
Ontwikkeling doelgroep ________________________________________________ 66	  
Ontwikkeling medewerkers ____________________________________________ 67	  
Samenwerking _________________________________________________________ 67	  
Huisvesting locatie _____________________________________________________ 68	  



 

 
 
 
 

Jaard
o
cu

m
en

t 2
0

1
1

 
Aanbesteding __________________________________________________________ 68	  
Toekomstige ontwikkelingen ___________________________________________ 68	  

FACTS & FIGURES HAARLEMMERMEER ____________________________________ 69	  
24-uurs Woonvoorziening Haarlemmermeer _____________________________ 69	  

LOCATIE GRONINGEN _____________________________________________________ 70	  
HKZ/primair proces ____________________________________________________ 70	  
Interne werkzaamheden Kansentraject HODG ___________________________ 70	  
Externe werkzaamheden Kansentraject HODG ___________________________ 70	  
Ontwikkelingen van de doelgroep ______________________________________ 71	  
Ontwikkeling medewerkers _____________________________________________ 71	  
Samenwerking met de gemeente Groningen ____________________________ 71	  
Samenwerking ketenpartners ___________________________________________ 71	  
Toekomstige ontwikkelingen ___________________________________________ 72	  

FACTS & FIGURES GRONINGEN ____________________________________________ 73	  
Ophalen Oud Papier ____________________________________________________ 73	  
Inkomsten 2011 ________________________________________________________ 73	  
Werk na detentie, Meedoeners en Taakstraffers in 2011 _________________ 73	  

JAARREKENING 2011



 

 
 
 

13 

Ja
ar

d
o
cu

m
en

t 
2

0
1

1
 

Visie & Doelen 
 

Mission Statement 

De Nederlandse samenleving kent mensen die het, om welke reden ook, niet 
meer lukt de aansluiting te houden met de samenleving. Deze mensen functio-
neren aan de rand van onze samenleving en leiden een marginaal bestaan. 
Sommigen van hen lukt het ternauwernood een onderkomen te behouden. Zij 
leven veelal eenzaam en teruggetrokken.  Velen verliezen echter ook hun on-
derkomen en worden dakloos. 
 
Gelukkig ziet Humanitas Onder Dak een toe-
nemende trend in het besef dat 'meedoen' voor 
iedereen in onze samenleving vanzelfsprekend 
zou moeten zijn. De Wmo als participatiewet 
heeft hier zeker haar aandeel in. Langzamer-
hand zien we het besef doordringen dat we 
niemand aan de kant moeten laten staan, maar 
dat iedereen op zijn of haar manier onderdeel 
van onze samenleving uitmaakt en kan maken. 
Humanitas Onder Dak sluit naadloos bij deze 
ontwikkelingen aan. In haar voorzieningen 
biedt zij mensen, die dakloos zijn of dreigen te 
worden professionele opvang aan in de vorm van ondersteuning, begeleiding 
en activering gericht op maatschappelijke participatie. 
 
Humanitas Onder Dak gaat hierbij in haar missie uit van de Humanistische 
grondwaarden: zelfbeschikking, verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid. Zij 
heeft deze in haar aanbod vertaald in de uitgangspunten participatie, keten-
zorg, grondwaarden en woon-, leef- en werkklimaat. Daarnaast onderschrijft 
Humanitas Onder Dak het Humanitas kwaliteitshandvest welke is samengesteld 
door de gezamenlijk Humanitas organisaties (zie pagina 16).  
 
Humanitas Onder Dak Maatschappelijke Opvang Organisatie 

Humanitas Onder Dak profileert zich als een vangnetorganisatie. Dit wil zeg-
gen dat zij zich in al haar facetten richt op de opvang, begeleiding en onder-
steuning van mensen, die uit de zogenaamde reguliere zorg- en begeleidings-
systemen in onze samenleving vallen of dreigen te vallen. De opvang en de 
begeleiding richt zich op het herinnemen van een plek door de cliënt binnen  
de samenleving. 
 
Humanitas Onder Dak participeert in de Academische werkplaats Opvang x 
OGGZ verbonden aan de leerstoel Maatschappelijke Zorg van UMC St. Radboud 
in Nijmegen. In deze werkplaats vindt onder meer methodiekontwikkeling, on-
derzoek en kennisoverdracht plaats. De in deze werkplaats ontwikkelde en op 
de Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang toegesneden methodieken 
krijgen meer en meer vorm en worden meer en meer geïmplementeerd binnen 
de diverse organisaties. Hierbij gaat het om methodieken als ‘Houvast’ (speci-
fiek voor jongeren), ‘Krachtwerk’ (specifiek voor de Vrouwenopvang) en ‘Her-
stelwerk’ (specifiek voor de Maatschappelijke Opvang). Humanitas Onder Dak  
is voornemens om deze methodieken in te voeren in haar organisatie. Vooruit-
lopend hierop neemt de organisatie deel aan een onderzoek m.b.t. toegevoeg-
de waarde van Critical Time Intervention  (CTI) als aanvulling op Herstelwerk. 
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Enkele medewerkers zijn hiervoor getraind in Herstelwerk en enkele zijn hier-
voor getraind in de CTI. Met ingang van 2011 participeert de organisatie ook  
in een effectstudie van de methodiek ‘Houvast’ in haar jongerenvoorziening in 
Enschede. 
 
Humanitas Onder Dak is een op samenwerking gerichte organisatie. Samen 
met ketenpartners zoekt zij naar innovatieve ontwikkelingen en vernieuwende 
samenwerkingsverbanden waarbij het cliëntbelang voorop staat. 
 
Activiteiten | Vier deelgebieden 

De producten en diensten die Humanitas Onder Dak levert hebben betrekking 
op het herinnemen van een plek van cliënten binnen de samenleving. Deze 
producten en diensten noemen wij activiteiten en hebben betrekking op vier 
deelgebieden.  
 
1. Preventie 
Gericht op de voorkoming van verdere instroom in de Maatschappelijke Op-
vang. Veelal het voorkomen van de noodzaak van verdere uitbreiding van ver-
blijfsvoorzieningen in de Maatschappelijke Opvang. Preventie en vroeginterven-
tie behelzen vooral ambulante woonbegeleiding  (in de eigen woning) in de 
vorm van laatste kans-beleid. 
 
Op dit moment zijn nieuwe initiatieven in de Maatschappelijke Opvang zicht-
baar. Ondermeer de ‘Housing first’ concepten. Binnen deze concepten staat het 
hebben van een woning voorop en aansluitend wordt begeleiding geboden op 
het behouden van deze woning. Humanitas Onder Dak ziet hierin grote gelij-
kenis met haar aanbod gericht op preventie en zet deze ontwikkeling op maat 
in daar waar mogelijk. Het is echter een utopie te veronderstellen dat een der-
gelijke aanpak voor alle cliënten van de Maatschappelijke Opvang ingezet kan 
worden en op de korte en/of langere termijn succesvol is. Om die reden biedt 
Humanitas Onder Dak ‘maatwerk oplossingen’ aan. 
 
2. Opvang 
Hieronder vallen alle Woonvoorzieningen,  Kamers met Kansen-achtige pro-
jecten (binnen Humanitas Onder Dak ‘Kamer-Raad projecten’ geheten), huisves-
ting in crisissituaties, dagactiviteiten, sociale activering en arbeidsactiverings-
trajecten, nachtopvang etc. Allen gericht op tijdelijk gebruik van de voorzie-
ning en terugkeer in de samenleving. 
 
3. Nazorg 
Deze begeleiding richt zich als ‘laatste steuntje in de rug’ op terugkeer naar de 
samenleving al dan niet naar collega - organisaties als RIBW en behandelinstel-
lingen (GGZ en verslavingszorg, jeugdzorg).  
 
4. Expertise 
De Maatschappelijke Opvang kan haar expertise beschikbaar stellen aan de in 
de samenleving aanwezige zorg- en begeleidingssystemen ter bevordering van 
de mogelijkheden voor cliënten. In dit kader ziet Humanitas Onder Dak ook 
een actieve rol voor zichzelf weggelegd als Maatschappelijke Opvang specialist 
binnen de frontlijnsturing, waar bijvoorbeeld de gemeente Enschede op dit 
moment vorm en inhoud aan geeft. 
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Humanitas Onder Dak Voorzieningen 

Humanitas Onder Dak biedt diverse voorzieningen en activiteiten: 
 
De Woonvoorzieningen 
Een woonvoorziening, al dan niet gehuurd door HOD, waarbinnen volwassen 
cliënten gezamenlijk gehuisvest zijn in individuele woonruimten, al dan niet  
in gezinsverband, met een maximaal verblijf van 9 maanden. 
 
De Twentse Opvang Voorziening (TOV) 
Een voorziening waar jongeren tussen de 18 en 24 jaar in principe voor maxi-
maal 3 maanden verblijven en intensief begeleid worden. 
 
De Ambulante Woonbegeleiding 
Een voorziening waarin de cliënt beschikt over zelfstandige woonruimte, al  
dan niet door HOD gehuurd, en begeleiding ontvangt. 
 
Het Activiteitencentrum 
Een laagdrempelige voorziening waar cliënten terecht kunnen voor zowel in-
loop als dagbesteding. 
 

Sociale Activering 
Een voorziening waarbij cliënten in het kader van dagbesteding worden bege-
leid richting scholing en/ of arbeid. Onder deze activering vallen de Kansen-
trajecten van Humanitas Onder Dak. 
 
Woonvoorziening voor jongeren 
Een voorziening waar jongeren voor langere 
tijd met elkaar samenwonen. Veelal na verblijf 
binnen TOV of een andere crisisopvang. Het is 
een zeer lokaal ingestoken concept, maar altijd 
gericht op tijdelijk verblijf en uitstroom naar 
regulier wonen en werk. Afhankelijk van de 
lokale situatie wordt een jongerenwoonvoor-
ziening ingericht waarbij doelgroepen onder-
ling kunnen verschillen. Inhoudelijk kunnen er 
ook (kleine) verschillen zijn in b.v. wel/geen 24 
uur aanwezigheid e/o wel/geen CIZ geïndi-
ceerde begeleiding. De woonlasten worden zo laag mogelijk gehouden waar-
mee de schuldenaflossing, wanneer hier sprake van is, zo groot mogelijk kan 
zijn. 
 
Woonvoorziening voor studenten ROC: Kamer-Raad 
Een woonvoorziening voor studenten van het ROC, die vanwege een onveilige 
thuissituatie of een andere reden dreigen uit te vallen. De begeleiding via Ka-
mer-Raad duurt totdat de startkwalificatie bij het ROC is behaald. 
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In gesprek met de buurt 

HOD hecht veel waarde aan een goede relatie met de samenleving en aan een 
goede relatie met de directe buren van de voorzieningen. Dit vanuit het uit-
gangspunt dat een goede, veilige en prettige woon- en leefomgeving voor een 
ieder van groot belang is. HOD is zich ervan bewust dat er rondom haar voor-
zieningen beeldvorming bestaat in de samenleving en dat meningen hierover 
sterk verdeeld zijn. HOD zet zich in om beeldvorming op positieve wijze te 
beïnvloeden ten gunste van de participatie van haar cliënten en heeft oor en 
oog voor wat in haar omgeving speelt. Humanitas Onder Dak neemt initiatieven 
voor het in gesprek gaan met de buurt en/of neemt deel aan gesprekken met 
de buurt. Zij toont zich als een direct aanspreekbare partij die, binnen haar 
mogelijkheden, het maximale zal doen om voor zowel haar eigen cliënten en 
medewerkers, maar ook omwonenden een plezierig woon- leefklimaat te on-
dersteunen. 
 
Humanitas Kwaliteitshandvest 

Humanitas Onder Dak maakt deel uit van het Akropolisberaad, een Humanitas-
samenwerkingsverband van landelijk werkende Humanitas organisaties. In dit 
verband is het afgelopen jaar aandacht besteed aan de onderling verbindende 
waarden en is op basis daarvan een kwaliteitshandvest geformuleerd. Dit kwali-
teitshandvest is opgebouwd rond de vier kernwaarden: gelijkwaardigheid, ver-
antwoordelijkheid, eigen regie en vraaggericht aanbod. Het hele Kwaliteits-
handvest is te downloaden op 
www.humanitasonderdak.nl/over/jaardocumenten.php 
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Cliënten, Methodiek & Werkwijze 
 
Cliënten 

Cliënten die binnen HOD van AWBZ gefinancierde zorg gebruik wensen te ma-
ken zijn allen door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) geïndiceerd en qua 
leeftijd ouder dan 18 jaar, met uitzondering van de Enschedese Kamer-Raad 
vestiging; hier kunnen ook jongeren jonger dan 18 jaar gehuisvest worden. 
Zowel individuen als gezinnen behoren tot de cliëntgroep. De problematiek 
kenmerkt zich door tekortschietende vaardigheden en/of tekortschietend ver-
mogen om zelfstandig de regie over het eigen leven te kunnen voeren. Dit re-
gieverlies kenmerkt zich doordat er een matig tot zware invaliderende aandoe-
ning of beperking is opgetreden. Hierbij is veelal sprake van multi problem 
problematiek waarbij psychiatrische aandoeningen, al dan niet aangevuld met 
verslavingsproblematiek, het zelfstandig voeren van de regie over het eigen 
leven dermate bemoeilijkt dat de betrokken cliënt veelal op meerdere levens-
gebieden problemen ervaart en begeleiding, ondersteuning, dan wel sturing 
nodig heeft. 
 
Daarnaast kent HOD instroom van cliënten vanuit gemeentelijke gefinancierde 
begeleiding en Wmo gefinancierde begeleiding. Een en ander als gevolg van  
de overheveling van middelen vanuit de AWBZ ten gevolge van het binnen de 
AWBZ schrappen van de grondslag ‘psychosociaal’ en ten gevolge van de over-
heveling van middelen op basis van de AWBZ pakketmaatregel. De toegang tot 
deze vorm van begeleiding verloopt via de lokaal georganiseerde ‘centrale toe-
gangsloketten’. 
 
Methodiek 

Zoals bekend is de methodiek die binnen HOD 
gebruikt wordt sterk rehabiliterend en geba-
seerd op ‘empowerment’. Deze methodiek 
werkt op basis van verschillende levensgebie-
den. Zij vertoont grote overeenkomsten met 
het eveneens gangbare 8 -fasen model en het 
eerder genoemde Herstelwerk, een voor de 
Maatschappelijke Opvang ontwikkelde kracht-
gerichte basismethodiek gebaseerd op weten-
schappelijk onderzoek. Zoals eerder aangege-
ven neemt HOD deel aan een onderzoek in het 
kader van de effectiviteit van CTI in de Maat-
schappelijke Opvang en is HOD voornemens om Herstelwerk binnen haar gehe-
le organisatie in te voeren.  
 
In de jongerenvoorzieningen en de Kansentrajecten wordt een meer specifieke 
methodiek gehanteerd. Deze is meer toegesneden op respectievelijk de jonge-
ren en op de arbeidsrehabilitatie. HOD onderzoekt momenteel in hoeverre 
‘Houvast’ als methodiek van toepassing kan zijn binnen haar jongerenwerk 
onder meer door te participeren in een effectstudie, uitgevoerd door de  
Universiteit Nijmegen. 



 

 
 
 
18 

Jaard
o
cu

m
en

t 2
0

1
1

 
Ketensamenwerking 

Al jaren is Humanitas Onder Dak groot voorstander van ketensamenwerking. In 
de praktijk betekent dit dat HOD haar aanvullende plek als vangnetorganisatie 
in een bestaande zorg-/begeleidingsketen zoekt. Tezamen met collega-organi-
saties zoekt HOD naar een sluitende keten waarbij de zorg, opvang en begelei-
ding van haar cliënten in al haar facetten geregeld is. 
 
HOD is vooral een organisatie van ‘doen’. Spijtig is te constateren dat regelge-
ving vanuit de AWBZ niet aansluit bij de praktijk. Ondanks de al jaren bestaan-
de en aantoonbare ketensamenwerking waar HOD aan deel neemt krijgt dit 
binnen met name binnen de AWBZ niet de waardering die het zou verdienen. 
Ter versterking van ketens zoekt HOD nadrukkelijk samenwerking met partners 
die passen bij haar missie & visie. In 2011 heeft dit onder meer geresulteerd in 
een samenwerkingsconvenant tussen Humanitas Tandem en HOD hetgeen zal 
resulteren in een positief effect op de hulpverlening aan cliënten van beider 
organisaties. Binnen HOD zal aan haar cliënt eerder ondersteuning aangeboden 
worden vanuit Humanitas Tandem  terwijl binnen Humanitas Tandem kortdu-
rende professionele ondersteuning geboden kan worden wanneer dat noodza-
kelijk is binnen het maatjescontact. 
  
AWBZ 

Binnen de Humanitas Onder Dak Groep is Humanitas Onder Dak Twente AWBZ 
erkend met toelatingen voor onder meer de functie 'begeleiding'. Dankzij de 
AWBZ toelating is Humanitas Onder Dak in staat om geïndiceerde cliënten 
AWBZ gefinancierde zorg te verlenen. Zowel de AWBZ geïndiceerde zorg als 
niet AWBZ geïndiceerde zorg vanuit Humanitas Onder Dak is tijdelijk van aard 
en gericht op het behouden of hervinden van de regie over het eigen leven. 
 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 

Humanitas Onder Dak biedt in het kader van de Wmo met name op prestatie-
veld 7 (Maatschappelijke Opvang) opvang, begeleiding en ondersteuning.  
Daarnaast heeft zij, veelal in samenwerking met ketenpartners ook producten 
ontwikkelt die ingezet kunnen worden op de prestatievelden 6 (Voorzieningen 
voor mensen met een beperking, bijvoorbeeld de Activiteitencentra) en 8 
(OGGZ, bijvoorbeeld ambulante woonbegeleiding). 
 
Kwaliteit & HKZ 

Humanitas Onder Dak is een HKZ gecertificeer-
de organisatie. Hiermee heeft Humanitas On-
der Dak de erkenning gekregen voor de kwali-
teit die zij al jarenlang voert. 
 
Kwaliteit van opvang, ondersteuning en/of be-
geleiding staat binnen HOD hoog in het vaan-
del. Voortdurend wordt onder cliënten en sta-
keholders onderzocht of de kwaliteit van op-
vang, ondersteuning en/of begeleiding verbe-
tering behoeft. Hiermee kende HOD reeds een 
cyclisch verbeterproces binnen haar organisatie. 
 
HOD heeft dit reeds aanwezige verbeterproces verder geprofessionaliseerd, 
met als eindresultaat het behalen van het HKZ certificaat in december 2008. 
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Omdat de certificeringstermijn 3 jaar bedraagt, heeft in 2011 een hercertifice-
ring plaatsgevonden middels een externe audit welke met positief resultaat is 
afgesloten. 
 
Op de locatie Groningen is er voor gekozen, vanwege de financiële situatie 
daar, om een interne audit te houden om zo de HKZ normen ook op die locatie 
te waarborgen. 
 
Cliëntenparticipatie 

HOD hecht veel waarde aan de participatie van cliënten bij het organisatiebe-
leid. Zij heeft hiertoe een specifieke manier van cliëntparticipatie ontwikkeld 
waarbij cliënten in een periodiek overleg met de verantwoordelijken van de 
betreffende voorziening gebruik kunnen maken van de geboden inspraakmo-
gelijkheid. Daarnaast is reeds in 2009 een cliëntenraad ingesteld, die door een 
interne aandachtsfunctionaris cliëntenraad wordt ondersteund. 
 
Samenwerking vrijwilligers 

Het onderzoek naar samenwerking tussen VOC 
Tandem en HOD heeft voldoende aankno-
pingspunten opgeleverd om deze samenwer-
king te implementeren in beide organisaties. 
Cliënten vanuit beide organisaties kunnen 
hierdoor makkelijker een beroep doen op de 
begeleiding vanuit beider organisaties. Bege-
leidingsprocessen zullen hierdoor efficiënter 
verlopen en de participatie van cliënten aan de 
samenleving zal toenemen. 
 
Om de samenwerking te bestendigen, heeft Humanitas Onder Dak heeft in 
2011 een samenwerkingsconvenant getekend met Humanitas Tandem in het 
kader van het Maatjesproject. Dit samenwerkingsconvenant regelt onder meer 
de structurele inzet van vrijwilligers bij de begeleiding van cliënten, hetgeen 
ook binnen de werkprocessen van HOD is geïmplementeerd en geborgd. 
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Onderzoek, Ontwikkeling & Innovatie 
 
Cliënttevredenheid 

Ook in 2011 is verder invulling gegeven aan de verbeterpunten die uit het  
cliënttevredenheidsonderzoek van 2008 zijn gekomen. Dit onderzoek is naar 
de maatstaven van cliënttevredenheidonderzoek uitgevoerd door Saxion Hoge-
school onder verantwoordelijkheid van het lectoraat van dr. G. A. Holsbrink - 
Engels, Lector Community Care & Youth van het Kenniscentrum Gezondheid, 
Welzijn & Technologie van de Saxion Hogeschool Enschede. 
 
Daarnaast is in het voorjaar van 2011 de zoge-
naamde CQ-index (Consumer Quality Index) 
voor de Maatschappelijke Opvang in eerste 
aanleg beschikbaar gekomen. Vanuit het be-
lang dat HOD toekent aan landelijk ontwikkel-
de standaarden met betrekking tot de kwaliteit 
van dienstverlening, heeft de organisatie als 
eerste in Nederland deze CQ-index af laten 
nemen onder haar cliënten door een daartoe 
gekwalificeerde en gecertificeerde organisatie. 
Hieruit is een overall score voor de organisatie 
naar voren gekomen van 7½. 
 
Het feit dat deze CQ-index Maatschappelijke Opvang pas in mei 2011 beschik-
baar is gekomen, heeft opnieuw voor de AWBZ-aanbesteding in Twente aan-
zienlijke negatieve financiële gevolgen gehad. Het te gunnen tarief werd door 
zowel het zorgkantoor in Twente als in Leiden mede afhankelijk gesteld van de 
scores van de organisatie op de CQ-index GGZ.  
 
Hoewel HOD zich op het standpunt heeft gesteld dat de uitgevoerde CQ-index 
Maatschappelijke Opvang van een véél grotere waarde is voor haar cliëntgroep 
en zij bovendien als volledig maatschappelijk opvangorganisatie op geen enke-
le wijze kan voldoen aan de maatstaven zoals vastgelegd in de CQ-index GGZ, 
heeft het zorgkantoor Twente wederom volhardt in haar standpunt. Als argu-
mentatie werd hierbij aangevoerd dat Maatschappelijke Opvang binnen de 
AWBZ geen aparte sector vertegenwoordigt en de CQ-index MO ten tijde van de 
aanbesteding door de zorgkantoren en Zorgverzekeraars Nederland een nog 
niet erkende meting betrof. Om die reden was het zorgkantoor van mening dat 
HOD moest beschikken over een CQ-index GGZ waarmee de aanwezige CQ-
index MO niet van toepassing werd verklaard.  
 
Humanitas Onder Dak is van mening, dat het zorgkantoor met een dergelijke 
opstelling volledig voorbij gaat aan de doelstelling van de CQ-meting en daar-
mee de belangen van de cliënten waarvoor zij verantwoordelijkheid draagt ten 
aanzien van de zorginkoop, onvoldoende vertegenwoordigt en mogelijk zelfs 
schaadt. Ondanks veelvuldig overleg en uitgebreide argumentatie, mede in 
samenwerking met de Federatie Opvang, heeft het zorgkantoor in Twente vol-
hardt in haar standpunt en de negatieve gevolgen m.b.t. het gegunde tarief 
voor 2011 geëffectueerd. Hiermee heeft zij wederom een landelijk advies van 
de Federatie Opvang volledig ter zijde geschoven en is zij voorbijgegaan aan 
het verzoek van Zorgverzekeraars Nederland. Wel heeft zij op basis van door  
de Humanitas Onder Dak aangetoonde ongelijke behandeling de tariefstelling 
enigszins aangepast. 
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Bij het zorgkantoor in Leiden, waar HOD wel degelijk begrip heeft gevonden 
voor de situatie waarin zij verkeerde, heeft dit geresulteerd in het niet toepas-
sen van de malus-regeling m.b.t. de tariefstelling door het niet kunnen voldoen 
aan de eisen van de CQ-index GGZ.  
 
Medewerkerstevredenheid 

In 2011 is verder invulling gegeven aan het plan van aanpak dat opgesteld is 
naar aanleiding van het medewerkerstevredenheidsonderzoek uit 2009. Daar-
naast is in het najaar opnieuw een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitge-
voerd, waarbij de resultaten zullen worden vergeleken met die van het onder-
zoek uit 2009. Dit onderzoek is opnieuw uitgevoerd door de Hogeschool  
Saxion. De resultaten van dit onderzoek worden in het eerste kwartaal van 
2012 verwacht. 
 
Strategisch Beleid 

HOD heeft er voor gekozen om haar nieuwe strategische beleid samen met 
haar stakeholders vorm te geven. Ze heeft zich hierbij laten ondersteunen door 
adviesbureau Borger & Burghouts. In samenspraak met dit bureau heeft HOD 
gekozen voor een actieve benadering van haar stakeholders met een interac-
tieve discussie tussen stakeholders onderling in aanwezigheid van het ma-
nagement team van HOD. Dankzij dit proces zijn de kaders gesteld van een 
nieuw te vormen strategisch beleid. Dit heeft in 2011 geresulteerd in het nieu-
we strategisch beleidsplan “Wie samenwerkt versterkt”. Dit nieuwe strategische 
beleid is in 2011 teruggekoppeld aan de stakeholders, waarmee de wederzijd-
se betrokkenheid gestimuleerd wordt. De stakeholders van HOD hebben deze 
aanpak enthousiast ontvangen en hebben actief meegewerkt aan dit proces. 
 
Samenwerking Humanitas Tandem - Humanitas Onder Dak 

Een andere vorm van toegevoegde waarde van samenwerken is die tussen Hu-
manitas Tandem en Humanitas Onder Dak. Deze beide organisaties werken al 
enige jaren samen op het gebied van begeleiding en ondersteuning aan weder-
zijdse cliënten. Binnen deze samenwerking is Humanitas Tandem de 'maatjes 
organisatie' waarin professionele vrijwilligers werken en HOD de professionele 
maatschappelijke opvang organisatie waarin betaalde hulpverleners werken. 
Deze samenwerking bleek minder succesvol dan mogelijk leek.  
 
In samenwerking met Arcon werd een onderzoek uitgevoerd naar oorzaken en 
verbetermogelijkheden hiervan. De gedachte achter deze samenwerking was 
dat maatjesondersteuning aangeboden door vrijwilligers van Humanitas Tan-
dem, zeer goed ondersteunend was en soms zelfs vervangend in het hulpver-
lenerstraject van HOD kon zijn en vice versa.  Kort gezegd bleek een van de 
belangrijkste oorzaken van deze minder succesvolle samenwerking het feit dat 
werkers uit beide organisaties niet automatisch/als vanzelf elkaar opzochten in 
het belang van de cliënt. De oplossing van dit vraagstuk was dan ook gelegen 
in het, in beide organisaties, faciliteren en sturen van de werkprocessen. In-
middels is het zo dat in beide organisaties de werkprocessen zo zijn inrichting 
dat bij begeleiding van cliënten telkens opnieuw de vraag beantwoord moet 
worden of degene die nu de begeleiding verzorgt wel de meest aangewezene 
is. Dankzij deze borging en sturing zijn werkers uit beide organisaties vanuit 
cliëntbelang meer op elkaar gericht waardoor 'dure' hulpverlening ook alleen 
dan wordt ingezet wanneer het noodzakelijk is.  
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Hiermee is een belangrijke kwaliteitsverbetering en een efficiëntieslag gemaakt 
waarmee het tot een concept geworden is dat op meerdere plaatsen in het land 
uitvoerbaar is. 
 
Samenwerking binnen de gemeente Almere 

Ook binnen Humanitas-verband is sprake van 
een toegevoegde waarde van samenwerken. De 
vereniging Humanitas en haar werkstichtingen 
hebben  met elkaar een breed palet van onder-
steunings- en hulpverleningsmogelijkheden in 
huis. In het huidige tijdgewricht is het zaak 
deze verschillende mogelijkheden (sterker) op 
elkaar te laten aansluiten waardoor de verschil-
lende mogelijkheden ook beter benut kunnen 
worden ten gunste van de cliënten die van het 
aanbod gebruik wensen te maken. 'Humanitas 
in haar eigen kracht', zou je kunnen zeggen.  
 
Binnen de gemeente Almere hebben samenwerkende Humanitas organisaties 
(de vereniging Humanitas landelijk bureau Amsterdam, de vereniging Humani-
tas afdeling Almere, Humanitas Inkomensbeheer Rotterdam, Humanitas DMH 
en Humanitas Onder Dak) op initiatief van Humanitas Onder Dak de koppen bij 
elkaar gestoken om een vernieuwend antwoord te formuleren op vraagstukken 
die binnen de gemeente Almere leven. Getracht wordt te komen tot vormge-
ving van een soort 'Humanitas - palet' aan ondersteunings- en hulpverlenings-
mogelijkheden aanvullend aan elkaar en geleverd vanuit de verschillende Hu-
manitas organisaties, professioneel vrijwillig en professioneel betaald. Hiertoe 
investeren genoemde organisaties in een werkgroep die dit conceptuele den-
ken uitwerkt tot een best practice. Vanwege contacten die er vanuit Humanitas 
Onder Dak met de stad Almere lagen, zal dit concept hier als eerste vorm ge-
geven worden. 
 
CIMOT 

In het kader van de invoering van de Stedelijke Kompassen is in Twente, in 
navolging van de G4 (de vier grootste gemeenten), het CIMOT (Centrale Intake 
Maatschappelijke Opvang Twente) geïntroduceerd. Hiermee wordt vorm en 
inhoud gegeven aan invoering van de centrale toegang en persoonsgerichte 
trajecten binnen de Maatschappelijke Opvang in Twente.  
 
Value Added Partnership 

HOD voert al jaren en met succes, het Value Added Partnership (VAP) uit. Een 
samenwerkingsvorm waarin partners op basis van onderling vertrouwen, ge-
lijkwaardige onafhankelijkheid en een gemeenschappelijk gedefinieerde meer-
waarde, voor de langere termijn en aanvullend aan elkaar samenwerken. 
 
Humanitas Onder Dak voert dit concept binnen haar activiteitencentra in Hen-
gelo en Oldenzaal, resp. het AC Bij de Toren en de Steenpoort. Partners in deze 
AC's zijn, naast Humanitas Onder Dak,  Tactus verslavingszorg, Mediant GGZ 
en de RIBW Twente.  De thema's waarop deze samenwerking is georganiseerd 
zijn: sociale verslavingszorg, sociale psychiatrie, laagdrempelige inloopfunc-
ties, dagbesteding, arbeid, bemoeizorg en andere vormen van outreachende 
hulpverlening. 



 

 
 
 

23 

Ja
ar

d
o
cu

m
en

t 
2

0
1

1
 

Dit concept levert al jaren vele voordelen op voor de cliënten die van dit hulp-
aanbod gebruik maken. Het concept laat zich het best omschrijven als, een ' 
one stop shop', met alle voordelen van dien. Cliënten met over het algemeen 
een grote afstand tot de hulpverlening kunnen binnen één voorziening direct 
geholpen worden met diverse, veelal in elkaars verlengde liggende hulpvragen.  
 
Binnen dit concept is voor de cliënt de stap naar individuele hulpverleningstra-
jecten snel en succesvol gemaakt. Het leven op straat wordt veelal beëindigd 
en dankzij het individuele traject wordt een hogere kwaliteit van leven bereikt. 
Overlast veroorzakend gedrag neemt af en de betrokken persoon neemt weer 
deel aan de samenleving. Daarbij zijn de kosten die hiermee gemoeid zijn in 
vergelijk tot andere concepten lager. Als was het alleen maar vanuit het met 
elkaar delen van fysieke ruimten hetgeen lagere huisvestingskosten met zich 
meebrengt. Bovendien kunnen hulpverleners vanwege onder andere de korte 
lijnen efficiënter functioneren wat eveneens lagere kosten met zich meebrengt. 
 
Gezien de voordelen die het Value Added Part-
nershipconcept heeft, is dit concept ook bijzon-
der bruikbaar in het huidige tijdsgewricht. Im-
mers de bezuinigingen komen op ons allen af, 
we zullen hetzelfde met minder middelen moe-
ten doen. Bovendien sluit dit concept uitstekend 
aan bij de uitgangspunten van 'wel-zijn nieuwe 
stijl', waarbij immers nadrukkelijk naar organisa-
tieoverstijgende en elkaar versterkende samen-
werkingsvormen wordt gezocht.  Humanitas 
Onder Dak is op dit moment dan ook in Hengelo 
bezig om, met behulp van een ESF-
innovatiesubsidie, dit concept verder uit te breiden in het streven een nog gro-
tere efficiency te kunnen bereiken met behoud van kwaliteit voor de cliënt. 
Medio 2012 verwacht Humanitas Onder Dak de eerste resultaten hiervan te 
kunnen presenteren. 
 
Academische Werkplaats | Wetenschappelijk Onderzoek 

In de Academische werkplaats Opvang x Oggz zijn de krachten van 20 organi-
saties voor maatschappelijke en vrouwenopvang én Onderzoekscentrum Maat-
schappelijke Zorg gebundeld. Gezamenlijk ontwikkelen en verspreiden de be-
trokken organisaties kennis en deskundigheid over in- en uitsluitingsproces-
sen van kwetsbare mensen en huiselijk geweld. 
 
De Academische Werkplaats OxO bundelt, vergroot, ontwikkelt en verspreidt 
daarnaast kennis en deskundigheid over effectieve hulp aan deze mensen met 
als doel een bijdrage te leveren aan de professionalisering en kwaliteitsverbe-
tering van de opvang en Oggz. De Werkplaats ondersteunt en faciliteert activi-
teiten en deelprojecten voor kennisontwikkeling en kwaliteitsverhoging binnen 
de opvangsector en maakt productieve verbindingen met andere kennisterrei-
nen. Met het oog op het realiseren van deze missie delen de leden van de Aca-
demische Werkplaats hun kennis en ervaring in themagerichte deelprojecten 
(dossiers). Inzet is het ontwikkelen van ‘communities of practice'. 
 
Humanitas Onder Dak participeert in deze werkplaats en neemt deel aan de 
effectstudie Critical Time Intervention (CTI) in de Maatschappelijke Opvang.  
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Zoals eerder aangegeven is Humanitas Onder Dak voornemens om de kracht-
gerichte basismethodieken, Herstelwerk en Houvast, te implementeren binnen 
haar organisatie. Vooruitlopende hierop zijn in het kader van de effectstudie 
een aantal medewerkers getraind in deze methodieken. Daarnaast zijn een 
aantal medewerkers getraind in CTI. De effectstudie richt zich op de effecten 
van CTI als aanvulling op Herstelwerk. Humanitas Onder Dak ziet in deze ont-
wikkeling opnieuw een forse kwaliteitsverbetering. 
 
MO, een vak apart; samenwerking met Saxion Hoge School 

Humanitas Onder Dak is een samen-
werking aangegaan met de Saxion 
Hoge School in Enschede. Beide orga-
nisaties zien een meerwaarde in sa-
menwerking in de uitwisseling van 
kennis en ervaring op het gebied van 
de Maatschappelijke Opvang. Onder-
kent wordt dat de krachtgerichte ba-
sismethodiek binnen de Maatschappe-
lijke Opvang (inmiddels Herstelwerk 
genoemd) specifieke aandacht behoeft 
in het onderwijsveld. De HOD cursus 
‘MO een vak apart’ en uitwisseling van praktijk casuïstiek kan vanuit Humanitas 
Onder Dak richting Saxion hierin een rol vervullen terwijl anderzijds de stages 
binnen HOD ook in dit opzicht beter benut kunnen worden. Bovendien wordt 
via deze samenwerking invulling gegeven aan buitenlandstages.  Zo heeft een 
Finse studente in het afgelopen jaar stage gelopen in de Steenpoort te Olden-
zaal en zijn er in de toekomst meer buitenlandse stagiaires te verwachten. In 
december 2011 is een samenwerkingsconvenant tussen beide organisaties 
getekend. 
 
Humanitas Onder Dak is samen met Saxion Hoge School aan het onderzoeken 
of het jaardocument ook in een laagdrempelig en toegankelijk format gezet 
kan worden. Dit geldt ook voor het jaardocument van de OR. 
 
Samenwerking Comensha 

Comensha is het coördinatiecentrum mensenhandel in Nederland met lokale 
steunpunten. Humanitas Onder Dak biedt aan het steunpunt in Twente kan-
toorfaciliteiten. Op dit moment wordt bekeken in hoeverre er van een meer 
intensievere samenwerking sprake zou kunnen zijn. 
 
G-workspace 

Binnen het innovatieplatform G-workspace onderzoekt Humanitas Onder Dak in 
hoeverre ICT voor cliënten ondersteunend aan het begeleidingsproces kan zijn. 
Eerste onderzoeksresultaten geven aan dat het met de ‘digitale kloof’ bij de 
binnen HOD bekende cliënten wel meevalt. Over het algemeen zijn cliënten 
redelijk computervaardig. Zeker daar waar het gaat om het gebruik van sociale 
media via internet. Het gebruik van software ten behoeve van bijvoorbeeld het 
schrijven van een sollicitatiebrief lijkt echter achter te blijven. 
Het onderzoek zal ook in 2012 vervolgt worden. 
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REACT 

De samenwerkingsrelatie tussen REACT, een arbeidsreïntegratiebedrijf en  
Humanitas Onder Dak heeft begin 2011 geresulteerd in de start van REHA. 
REHA is een vanuit beide organisaties opgezet arbeidsreïntegratietraject waar-
in de specifieke deskundigheid van elk van de organisaties ten gunste van het 
gezamenlijke product wordt ingezet. Ondanks dat HOD de inhoudelijke visie 
ten aanzien van de samenwerking nog steeds volledig onderschrijft, laten de 
financiële resultaten over 2011 een teleurstellend beeld zien. Humanitas Onder 
Dak zal zich in 2012 beraden over de verdere continuering van de samenwer-
king met betrekking tot REHA en zich hierbij voornamelijk richten op de finan-
ciële haalbaarheid. 
 
Onzeklus.com 

De vereniging WOON is een samenwerkingsverband van 23 woningcorporaties 
in het oosten van het land. Humanitas Onder Dak heeft dankzij WOON de mo-
gelijkheid gekregen om een website, www.onzeklus.com, te ontwikkelen. Deze 
website vervult de functie van intermediair tussen enerzijds cliënten van HOD 
en haar collega-organisaties als klussers en anderzijds de woningcorporaties 
en andere relaties als aanbieders van klussen. Deze cliënten hebben zonder 
uitzondering een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Bij de evaluatie in 2011 is 
gebleken dat aan de kant van de woningcorporaties een intermediairfunctie 
niet aansloot bij de dagelijkse praktijk en geen toegevoegde waarde had. Aan 
de kant van de zorginstellingen werd dit initiatief eerder als concurrerend ge-
zien dan als aanvullend. Binnen het project is het niet gelukt om beide beelden 
te beïnvloeden. Toch bleek er vanuit de begeleiding draagvlak voor dit concept 
waardoor het concept is ondergebracht bij de stichting Surplus, die het als haar 
verantwoordelijkheid op zich heeft genomen het concept beschikbaar te stellen 
aan lokale initiatieven die hiermee willen werken. 
 

Sport | Social Inclusion Games 

Sport als middel in de begeleiding van cliënten 
in ondermeer de Maatschappelijke Opvang is al 
langere tijd binnen Humanitas Onder Dak suc-
cesvol gebleken. Al jaren nemen cliënten van 
de Maatschappelijke Opvang en collega organi-
saties deel aan het in Enschede door Tex Town 
Tigers (honk- en softbalclub) georganiseerde 
Humanitas Onder Dak Softbal toernooi.  
 
Dankzij sport verbetert de fysieke conditie van 
mensen, terwijl uit Deens onderzoek (Sport an 
Instrument in Social Casework, the Small Steps Method) eveneens is gebleken 
dat sport een positieve invloed heeft op het welzijnsgevoel van mensen, het 
aangaan van sociale relaties en stimulerend werkt op het verlangen naar ver-
andering. 
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Gesteld kan worden dat dankzij de Social Inclusion Games Netherlands, die in 
2010 in Enschede zijn georganiseerd door Humanitas Onder Dak, sport in de 
Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang in Nederland een extra impuls 
heeft gekregen. Dit is merkbaar in de vele pilots die vanaf dat moment in de 
diverse organisaties zijn gaan draaien.  
 
Op landelijk niveau hebben de Games een vervolg gekregen in de sportdag 
2011 in het sportcentrum Papendal. HOD is van mening, dat sport een geïnte-
greerd onderdeel van haar hulpverlening aan cliënten zou moeten zijn en heeft 
daartoe onder andere binnen haar organisatie zogenaamde "aandachtsfunctio-
narissen sport" aangesteld.  
 
Maatschappelijk Betrokken Ondernemen 

Humanitas Onder Dak tracht op grote en op kleinere schaal organisaties aan 
zich te binden in het kader van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO). 
HOD ziet MBO als een waardevolle aanvulling op haar activiteiten, welhaast als 
een noodzakelijke voorwaarde om een breed draagvlak voor haar cliënten en 
de doelgroep van de Maatschappelijke Opvang in het algemeen, te bereiken. 
MBO vergroot de betrokkenheid van de samenleving bij de Maatschappelijke 
Opvang en draagt bij aan positieve beeldvorming van de cliënten van de Maat-
schappelijke Opvang. Hierdoor nemen de kansen en mogelijkheden van deze 
cliënten in de samenleving navenant toe. 
 
Uitstroom 

Er is stichtingsbreed in Twente de trend zichtbaar dat een groeiend aantal 
mensen langer gebruik maakt van verblijf in de Maatschappelijke Opvang dan 
de reguliere termijnen. Een hoofdoorzaak is dat adequate vervolg woonvoor-
zieningen niet tijdig beschikbaar zijn vanwege wachtlijsten in de keten. Dat 
geldt zowel voor jongeren (> 3 maanden) als voor volwassenen (> 9 maanden). 
Daarnaast speelt (forse) schuldenproblematiek en (schulden)historie bij wo-
ningcorporaties een rol. Een toenemend aantal wooncorporaties werkt mee aan 
het beschikbaar stellen van een woning. Toch valt er nog terrein te winnen. 
Door initiatieven als Woonkans, Van Opvang Naar Wonen en convenanten (wo-
nen via een tijdelijke huurovereenkomst van Humanitas Onder Dak) zijn er be-
wegingen op dit terrein die om doorontwikkeling vragen. 
 
Kamer-Raad, een ontwikkeling in wonen  

Humanitas Onder Dak heeft, in samenwerking met de gemeenten Enschede en 
Almelo, de wooncorporatie Beter Wonen te Almelo, het ROC van Twente en co-
financier Provincie Overijssel een nieuw concept kunnen ontwikkelen; Kamer-
Raad. Kamer-Raad is een woon- leef- werkthuis om studerende jongeren een 
betere startpositie op de arbeidsmarkt te bieden. Er is sprake van een geringe 
begeleiding, vooral gericht op studieondersteuning en het aanleren van life-
skills. 
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Organisatie 
 
Organisatiestructuur 

Humanitas Onder Dak (HOD) is een landelijk werkende Maatschappelijke Op-
vang organisatie. Om transparantie te behouden heeft HOD een topstichting, 
de Humanitas Onder Dak Groep, opgericht. Hierin zijn de Raad van Bestuur en 
de Raad van Toezicht ondergebracht. Onder deze topstichting zijn de lokale 
stichtingen gebracht, te weten: Humanitas Onder Dak Twente, Humanitas On-
der Dak Haarlemmermeer en Humanitas Onder Dak Groningen. De locatie 
Haarlemmermeer in Hoofddorp betreft een project en om die reden zijn de 
activiteiten van de voorziening in de Haarlemmermeer nog ondergebracht bin-
nen de Stichting Humanitas Onder Dak Twente. Statutair is vastgelegd dat de 
lokale stichtingen hun bestuur hebben neergelegd in de topstichting. 
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Raad van Bestuur 

De eenhoofdige Raad van Bestuur in de functie van directeur/bestuurder func-
tioneert onder de Raad van Toezicht. Taken en verantwoordelijkheden tussen 
Raad van Toezicht en Raad van Bestuur zijn geregeld via een reglement voor  
de Raad van Toezicht, een directiestatuut en een directiereglement. In de jaar-
rekening is de bezoldiging van de directeur/bestuurder te vinden. 
 
Directeur/bestuurder 
Naam Bert Deliën 
Leeftijd 52 
Geslacht M 
Omvang dienstverband Full time 
Nevenfuncties op 31-12-2011  Bestuurslid Viermarken, zorgboerderij 

Bestuurslid Federatie Opvang  
Bestuursvoorzitter Social Inclusion Ga-
mes Netherlands    
Lid stuurgroep Academische Werkplaats 
Sociale Uitsluiting en Dak-loosheid 
(SuD), gelieerd aan de leerstoel Maat-
schappelijke Zorg van  Prof. Dr. Judith 
Wolf   
Lid Stuurgroep Maatschappelijke Stages 
Lid Akropolisberaad, samenwerkings-
verband van landelijk werkende      
Humanitas organisaties 
 

 
Organisatieontwikkeling 

Zorgcoördinatiepunt 
Begin 2011 heeft er een interne evaluatie plaatsgevonden naar aanleiding van 
de invoering van het zorgcoördinatiepunt in 2010. Op grond van deze evaluatie 
is het werkproces en takenpakket van de afdeling bijgesteld. De belangrijkste 
wijziging die hierbij is doorgevoerd, is dat aanmelding van cliënten niet langer 
decentraal plaatsvindt, maar dat dit centraal bij het zorgcoördinatiepunt ge-
beurt. Hierdoor fungeert de afdeling als "voordeur" van de organisatie.  
 
Doordat Humanitas Onder Dak toegankelijkheid en laagdrempeligheid voor 
haar cliënten hoog in het vaandel heeft, heeft zij, ondanks de centralisatie van 
een aantal functies binnen het zorgcoördina-
tiepunt, adequate maatregelen genomen waar-
door deze uitgangspunten voldoende geborgd 
blijven. 
 
De komende jaren zal de zorgcoördinatie zich 
verder gaan ontwikkelen en haar expertise op 
het gebied van AWBZ en Wmo en wijzigingen in 
wet- en regelgeving die van invloed zijn op het 
primaire proces verder verdiepen. Tevens zal 
onderzocht worden wat de rol van de afdeling 
kan zijn met betrekking tot de (tussentijdse) 
evaluaties van de begeleidingsplannen en zal zij expertise op gaan bouwen ten 
aanzien van de (meet)instrumenten met betrekking het bepalen van de effecti-
viteit van de hulpverlening binnen de organisatie. 
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ICT 
De veranderende wet- en regelgeving van de afgelopen jaren hebben een ver-
hoogde druk gelegd op de administratieve organisatie van Humanitas Onder 
Dak. Zowel ten aanzien van juridisch/fiscale regels als personele (CAO) rege-
lingen, maar ook wijzigingen binnen de AWBZ en de daaruit voortvloeiende 
gemeentelijk gefinancierde begeleiding, hebben geleid tot een sterke toename 
van de administratieve lasten. Om te kunnen voldoen aan deze groeiende ex-
terne eisen en om ook intern te kunnen beschikken over adequate sturingsge-
gevens, die als gevolg van de sterk toegenomen risico’s voor een organisatie 
als HOD noodzakelijk zijn, is een adequate en hoogwaardige ICT omgeving 
onontbeerlijk. In 2010 zijn daarom de eerste stappen gezet en zijn (personele) 
investeringen gedaan om de ICT-omgeving van Humanitas Onder Dak naar het 
minimaal benodigde niveau te krijgen. Met bestaande leveranciers zijn veelvul-
dig gesprekken gevoerd om te kunnen komen tot de beste prijs-kwaliteits-
verhouding in verband met de wijzigende eisen die worden gesteld en zijn 
daarnaast ook verkennende gesprekken met nieuwe leveranciers gevoerd. Om-
dat ICT voor HOD uiteraard op geen enkele wijze een kerntaak is en slechts ter 
ondersteuning van haar primaire proces en administratieve organisatie dient en 
Humanitas Onder Dak bovendien beschikt over een zeer beperkt budget inza-
ke, ontbreekt het binnen de bestaande organisatie veelal aan voldoende kennis 
en inzicht in een dergelijk complexe materie.  
 
De in 2010 ingezette lijn heeft begin 2011 geleid tot de ontwikkeling van een 
ICT (beleids)plan voor de komende drie tot vier jaar. In dit "masterplan" is de 
visie ten aanzien van de ondersteunende rol die ICT binnen de organisatie 
moet vervullen neergelegd en zijn de uitgangspunten voor de komende jaren 
geformuleerd om te komen tot een zo efficiënt en optimaal mogelijk gebruik 
van de ICT omgeving, binnen de daarvoor (beperkte) financiële kaders. De rea-
lisatie van dit plan moet op termijn leiden tot een aanzienlijke reductie van de 
werkdruk met betrekking tot de administratieve lasten van de organisatie. 
 
In 2011 is de focus in eerste instantie grotendeels gelegd bij een efficiëntere 
vastlegging van gegevens binnen het primaire proces, waardoor de interne 
informatievoorziening efficiënter kan verlopen en er sneller en adequater bij-
gestuurd kan worden indien hier aanleiding voor is. Daarnaast is door middel 
van de realisatie van een intranetomgeving, welke begin 2012 voor de organi-
satie beschikbaar is gekomen, een grote stap gezet in de realisatie van het 
masterplan, waarmee de informatievoorziening aan medewerkers binnen de 
organisatie een aanzienlijk is verbeterd. 
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Overlegcommissies binnen Humanitas Onder Dak 
 
De klachtencommissie cliënten in 2011 

De Stichting Humanitas Onder Dak en de Stichting Kadera, aanpak huiselijk 
geweld (voorheen de Stichting Vrouwenopvang Overijssel) werken sedert 2007 
met een gezamenlijke klachtenregeling en een gezamenlijke klachtencommis-
sie voor hun cliënten. 
 
Aan het eind van het verslagjaar is er een klacht binnengekomen van een cliënt 
van Kadera. De procedure voor de behandeling van de klacht is in 2011 al wel 
in gang gezet, maar de verdere afhandeling zal plaats hebben in 2012.  
 
Aangezien er zich gedurende het jaar geen verdere knelpunten voordeden is de 
Klachtencommissie Cliënten in 2011 slechts eenmaal in vergadering bijeen 
geweest. De commissie werd door de bestuurders schriftelijk op de hoogte 
gehouden van de gang van zaken en de ontwikkelingen bij de beide instellin-
gen. 
 
Aan het eind van het verslagjaar was mevrouw I. Buursink aan de beurt van 
aftreden. Conform de bepalingen van de klachtenregeling is zij voor een perio-
de van vier jaar herbenoemd, en heeft zij zich op verzoek van de commissie 
bereid verklaard wederom de functie van voorzitter op zich te nemen.  
 
Vanaf 31 december 2011 is de samenstelling van de commissie als volgt: 
Voorzitter: - mevrouw I. Buursink 
Leden:  - de heer H. Nijhof 
  - mevrouw A. Bevers-Peters 
  - de heer M. Witteveen 
 
Het secretariaat wordt gevoerd door mevrouw W.M. Klomp-Jongsma. 
(het jaarverslag van de klachtencommissie is integraal overgenomen in dit jaarverslag) 
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Ondernemingsraad 

Zoals te doen gebruikelijk brengt de Ondernemings  Raad (OR) van Humanitas 
Onder Dak een eigen jaarverslag uit. 
 
De OR volgt ontwikkelingen binnen de organisatie en voorziet deze gevraagd  
of ongevraagd van advies. Het Humanitas Onder Dak bestuur onderhoudt een 
constructieve relatie met de OR. 
 
Cliëntenraad 

Sedert de oprichting op 17 september 2009 functioneert binnen Humanitas 
Onder Dak een cliëntenraad. Zij laat zich ondersteunen door een interne aan-
dachtsfunctionaris cliëntenraad. Gestreefd wordt om van elke HOD-locatie een 
vertegenwoordiger in de cliëntenraad te hebben. De cliëntenraad onderhoudt 
daarnaast regelmatig contact met de diverse bewonersoverlegvormen die bin-
nen Humanitas Onder Dak bestaan. Het Humanitas Onder Dak bestuur onder-
houdt een constructieve relatie met de cliëntenraad. De cliëntenraad brengt  
een eigen jaarverslag uit. 
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Financiën 
 
Over het boekjaar 2011 heeft de Stichting Humanitas Onder Dak Groep een 
positief exploitatieresultaat behaald van ruim € 90.000. 
Dit exploitatieresultaat is opgebouwd uit de exploitatieresulaten van de  
Stichtingen HOD Twente en HOD Groningen, respectievelijk ruim € 82.500 en  
€ 7.500. Onderstaand wordt een toelichting gegeven op deze beide individuele 
exploitatieresultaten. 
 
Stichting HOD Twente 

In het boekjaar 2011 kan in grote lijnen gesteld worden dat HOD Twente gefi-
nancierd is middels vier belangrijke financieringsstromen: 
 
1. Gemeentelijke subsidies voor beheer en basisbegeleiding; 
2. Eigen bijdragen vanuit cliënten in de 24 uurs voorzieningen; 
3. Financiering vanuit de AWBZ, extramurale zorg en dagbesteding; 
4. Financiering vanuit gemeenten voor begeleiding aan cliënten. 
 
Organisatiebreed zijn in 2011 de totale personeelskosten min of meer gelijk 
gebleven ten opzicht van het boekjaar 2010. Hier staat tegenover dat het ge-
middelde aantal fte’s is afgenomen met ruim 3 fte tot 91,4 fte in 2011 tegen-
over 94,7 fte in 2010.  
 
Dit betekent, dat de gemiddelde kosten per fte in 2011 zijn gestegen tot  
€ 51.750 tegenover € 50.250 in 2010, hetgeen een stijging van 3% betekent.  
De stijging wordt enerzijds veroorzaakt door een toename van de sociale las-
ten en pensioenlasten als percentage van de bruto loonsom (21,8% in 2011 
tegenover 20% in 2010) en anderzijds door een toename van het brutoloon per 
fte als gevolg van periodieke salarisverhogingen. Er is in 2011 geen sprake 
geweest van een algemene loonsverhoging ten gevolge van gewijzigde CAO 
afspraken. 
 
Ondanks de min of meer gelijkblijvende personele kosten, zijn de overige be-
drijfskosten in 2011 met circa € 80.000 gestegen, hetgeen een stijging van 
7,5% betekent. Deze stijging is grotendeels toe te rekenen aan een aantal een-
malige lasten:  
 
1. de inzet van externe expertise met betrekking tot de ontwikkeling en im-

plementatie van een ICT Masterplan, wat onder meer geleid heeft tot de 
realisatie van een intranet en een betere en efficiëntere informatievoorzie-
ning binnen de organisatie; 

2. de inzet van externe expertise met betrekking tot de werving en selectie 
van kandidaten voor de Raad van Toezicht als gevolg van het vertrek van 
een aantal zittende leden als gevolg van het aflopen van de zittingstermij-
nen; 

3. de uitvoering van een extern onderzoek bij één van de organisatieonderde-
len als gevolg van de daar ontstane personele problematiek; 

4. aanloopkosten in verband met de twee nieuw gestarte voorzieningen in 
Enschede en Almelo (Kamer-Raad). 

 
Met betrekking tot de financiering van de organisatie kan worden opgemerkt 
dat de bedrijfsopbrengsten in 2011 met circa 2,5% gestegen zijn ten opzichte 
van 2010. Deze stijging wordt grotendeels veroorzaakt door een stijging van 
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de gemeentelijke subsidie in verband met de in 2011 gestarte voorzieningen 
Kamer-Raad in Almelo en Enschede.  
 
Daarnaast is er sprake van een lichte stijging van de AWBZ inkomsten en de 
overige inkomsten en een toename van de gemeentelijke bijdragen ten gevolge 
van de jaarlijkse loon- en prijscompensatie. Hiertegenover staat een afname 
van de bijdrage voor de gemeentelijke gefinancierde ondersteunende begelei-
ding. 
 

Beheer en basisbegeleiding en eigen bijdragen cliënten 
In het boekjaar 2011 is HOD Twente binnen 
de jongerenvoorziening TOV opnieuw gecon-
fronteerd met een € 13.000 lagere bijdrage 
vanuit de Gemeente Hengelo dan zij in haar 
begroting en subsidie-aanvraag had aangege-
ven. Daarnaast is er in 2011 opnieuw sprake 
geweest van aanzienlijke problematiek m.b.t. 
het kunnen innen van de eigen bijdragen van 
cliënten van de TOV. Door een terughoudend financieel beleid te voeren is ook 
op dit bedrijfsonderdeel het negatieve effect op de exploitatie tot een bedrag 
van circa € 13.000 beperkt gebleven. 
 
Daarnaast is door de Gemeente Hengelo met betrekking tot het activiteitencen-
trum in Hengelo een subsidiebedrag beschikbaar gesteld wat € 30.000 lager 
lag dan door HOD Twente in haar begroting en subsidieaanvraag had aangege-
ven. Door een zéér terughoudend beleid te voeren met betrekking tot de inzet 
van personeel, met name in verband met (ziekte)vervanging en dergelijke is 
HOD Twente er in geslaagd haar activiteiten te kunnen blijven continueren en 
het negatieve exploitatieresultaat voor dit bedrijfsonderdeel te beperken tot 
circa € 11.000. De organisatie realiseert zich, dat dit in 2011 een grote wissel 
heeft getrokken op het zittende personeel bij het activiteitencentrum en dat dit 
naar de toekomst een zeker personeel risico betekent. 
 
Met betrekking tot de voorzieningen in Almelo kan worden opgemerkt dat een 
langlopende kwestie rondom de huisvestingslasten met de Gemeente Almelo in 
2011 is opgelost. Als gevolg hiervan is de schuld die ultimo 2010 op de balans 
stond ter hoogte van € 398.500 in 2011 vereffend.  
 
In 2011 is het project Kamer-Raad zowel in Enschede als in Almelo van start 
gegaan. Beide voorzieningen worden door de betreffende gemeente gefinan-
cierd. Doordat beide projecten in de loop van het jaar zijn gestart, is er bij bei-
de projecten sprake van een klein voordelig exploitatieresultaat. 
 
Ten aanzien van de overige bedrijfsonderdelen zijn de kosten en baten groten-
deels in lijn geweest met de begroting en verwachtingen en hebben zich hierin 
slechts beperkte verschuivingen voorgedaan. 
 
AWBZ 
HOD Twente heeft voor wat betreft de AWBZ te maken met twee verschillende 
zorgkantoren, te weten Menzis in Twente en Zorg en Zekerheid te Leiden voor 
haar voorziening in Hoofddorp.  
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Voor de gehele organisatie zijn de AWBZ inkomsten in 2011 met circa € 35.000 
licht gestegen ten opzichte van het jaar 2010 hetgeen tevens heeft geleid tot 
een licht positief exploitatieresultaat voor wat betreft de AWBZ. 
 

Gemeentelijk gefinancierde begeleiding 
Met ingang van het boekjaar 2009 is een gedeelte van de begeleiding vanuit de 
AWBZ overgeheveld naar de Gemeenten. Dit is in twee tranches gegaan. De 
eerste tranche was de overheveling van cliënten met de grondslag psychosoci-
aal in 2009, de tweede tranche, de zogenaamde AWBZ pakketmaatregel, betrof 
cliënten met een licht psychiatrische grondslag. 
 
Deze overheveling van verantwoordelijkheid en de daarbij behorende middelen 
is echter niet op eenzelfde wijze uitgevoerd. De eerst tranche is overgedragen 
naar de centrumgemeenten (voor HOD Twente zijn dit Almelo en Enschede) en 
de tweede tranche naar alle gemeenten (voor HOD Twente zijn dit Almelo, En-
schede, Oldenzaal en Hengelo). 
 
Deze overheveling leverde enerzijds problemen op m.b.t. de inschatting van de 
zorgvraag (zowel in 2009 als in 2010) en de daarbij behorende financiële mid-
delen. Het tweede dilemma hierbij was de verdeling van de doelgroep: één 
groep met psychosociale grondslag, gefinancierd vanuit de centrumgemeenten 
en één groep met een licht psychiatrische grondslag die vanuit alle gemeenten 
dient te worden gefinancierd. Voor de uitvoeringsinstelling (HOD Twente) is er 
echter geen instrument voorhanden (zoals voorheen het CIZ) om op inhoudelij-
ke gronden een onderverdeling te maken m.b.t. deze cliëntpopulatie. Inmid-
dels zijn door de Gemeente Enschede hiervoor wel “spelregels” ontwikkeld, 
waardoor de uitvoeringsinstelling in 2012 een handvat heeft hoe hier mee om 
te gaan. 
 
In 2010 werd HOD Twente geconfronteerd met een véél hogere zorgvraag dan 
oorspronkelijk (in september 2009) was ingeschat. Door de gezamenlijke inzet 
van zowel de betrokken gemeenten als HOD Twente is het gelukt om dit met 
een beperkte overschrijding van het beschikbare budget het hoofd te bieden. 
Door de in 2010 ingezette lijn met betrekking tot een gewijzigde dienstverle-
ning aan  
cliënten te continueren, is HOD Twente er in 2011 in geslaagd om de begelei-
ding grotendeels binnen het beschikbaar gestelde budget te kunnen realiseren. 
Hierbij dient wel opgemerkt te worden, dat HOD Twente hiertoe een zéér te-
rughoudend beleid heeft gevoerd ten aanzien van haar dienstverlening en dat 
zij betwijfeld of de continuering van deze terughoudendheid in met name het 
aantal uren directe zorg aan haar cliënten op termijn niet zal leiden tot een 
afname van de effectiviteit van haar verleende zorg in termen van behaalde 
resultaten.  
 
Daarnaast is het vermeldenswaardig, dat HOD Twente in 2011 geen significan-
te stijging van de zorgvraag heeft kunnen waarnemen als gevolg van bijvoor-
beeld sociaal economische omstandigheden en/of de invoering van nieuw 
overheidsbeleid. Wel ziet de organisatie een nog steeds voortdurende toename 
van de veelal psychiatrische problematiek van haar cliënten en wil zij haar zorg 
uitspreken ten aanzien van de gevolgen van diverse (voorgenomen) over-
heidsmaatregelen in relatie tot de hoogte van de zorgvraag. 
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Het licht negatieve exploitatieresultaat ten aanzien van de gemeentelijk gefi-
nancierde begeleiding ter hoogte van circa € 37.000 wordt naar de mening van 
HOD Twente in 2011 grotendeels gecompenseerd door het positieve resultaat 
met betrekking tot de AWBZ van circa € 33.000. Om die reden is HOD Twente 
dan ook van mening dat het tekort in de gemeentelijk gefinancierde begelei-
ding in 2011 niet dient te leiden tot een extra bijdrage vanuit de betrokken 
gemeenten. 
 
Stichting HOD Groningen 

Voor het eerst sinds Humanitas Onder Dak in 2008 de activiteiten van  
Delinquentie & Samenleving heeft overgenomen en heeft geprofessionaliseerd, 
is er in het afgelopen boekjaar 2011 een positief exploitatiesaldo gerealiseerd. 
De in 2010 ingezette lijn om in gezamenlijkheid met de Gemeente Groningen 
te komen tot een adequate financieringssystematiek, welke recht doet aan de 
resultaten van de afgelopen jaren, heeft er toe geleid dat HODG in april 2011 
daartoe op ambtelijk niveau een voorstel heeft ingediend. Hieruit kwamen drie 
belangrijke knelpunten naar voren: 
 
1. Afbouw ID-banen medio 2012 
Het voornemen van de Gemeente Groningen om de gesubsidieerde arbeid (ID 
banen) met ingang van 1 juli 2012 af te gaan bouwen. Voor HOD Groningen 
zou dit kort gezegd betekenen, dat zij een aanzienlijk deel van haar financie-
ring (circa € 45.000) mogelijk kwijt zou kunnen raken, waardoor de continuïteit 
van de organisatie direct in gevaar zou komen. 
 
2.	  Indexering van de trajectvergoeding 
De vergoeding die HOD Groningen ontvangt voor de begeleiding van haar cli-
enten in het kader van “Werken na Detentie” en “Meedoen”, was sinds de start 
van de organisatie in 2008 op hetzelfde peil gebleven en was niet geïndexeerd 
voor de jaarlijkse loon- en prijsstijgingen. 
 
3.	  Financieringssystematiek van de begeleidingstrajecten 
Naar het oordeel van HOD Groningen is de  
financieringssystematiek die voor de begelei-
dingstrajecten wordt gehanteerd niet passend 
voor de werkzaamheden die worden verricht. 
Het al dan niet in aanmerking (kunnen) komen 
voor een hogere vergoeding middels een bo-
nus, ligt buiten de directe invloedsfeer van 
HOD Groningen en wordt met name beïnvloed 
door de arbeidsconjunctuur.  
In het voorstel van april 2011 heeft HOD Gro-
ningen een voorstel gedaan tot een gewijzigde 
systematiek. 
  
Op verzoek van HOD Groningen zijn de mogelijke oplossingen van de knelpun-
ten zoals hierboven geformuleerd, in juli 2011 in een bestuurlijk overleg met 
de verantwoordelijke wethouder nader verkend. Het uitermate prettige verloop 
van dit overleg heeft HOD Groningen gesterkt in haar opvattingen ten aanzien 
de financiële knelpunten en haar bestaansrecht in het algemeen. Ondanks dat 
er begin 2012 nog geen structurele oplossingen zijn ten aanzien van de finan-
ciële knelpunten, kan wel gesteld worden dat hierin aanzienlijke vooruitgang is 
geboekt.  
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Ten aanzien van de ID-banen heeft HOD Groningen de mededeling  ontvangen 
dat zij in een uitzonderingsregel zal vallen. Onduidelijk is echter nog welke 
consequenties aan deze regeling al dan niet zijn verbonden. Ter waarborging 
van de continuïteit en in afwachting van verdere besluitvorming heeft HOD 
Groningen vanuit de Gemeente Groningen een eenmalige bijdrage ontvangen 
van € 30.000, waarvan € 15.000 ter dekking van een eventueel exploitatiete-
kort in 2011. 
 
Daarnaast vindt nauw overleg plaats omtrent de financieringsystematiek van de 
trajectprijs en zijn hier inmiddels positieve mondelinge berichten op ontvan-
gen. 
 
Met betrekking tot de indexering van de trajectprijs zijn inmiddels afspraken 
gemaakt en heeft indexering met terugwerkende kracht plaatsgevonden, het-
geen in 2011 heeft geresulteerd in een eenmalige bate van circa € 14.000, 
waarvan circa € 4.000  daadwerkelijk betrekking heeft op 2011. 
 
De eenmalige subsidie alsmede de indexering met terugwerkende kracht, heb-
ben het resultaat over 2011 voor een bedrag van circa € 25.000 positief beïn-
vloed. De overige stijgingen in de bedrijfsopbrengsten worden veroorzaakt 
door een hogere opbrengst met betrekking tot het oud papier (zowel meer 
kilo’s opgehaald als ook een hogere gemiddelde prijs) en de realisatie van op-
nieuw een stijging in het aantal begeleidingsmaanden ten opzichte van 2010. 
De totale stijging van de inkomsten, exclusief de eenmalige baten van  
€ 25.000, bedragen circa € 30.000. 
 
Naast de baten zijn ook de bedrijfslasten gestegen met circa € 20.000 hetgeen 
met name wordt veroorzaakt door een stijging van de personeelslasten en een 
stijging van de brandstofkosten met betrekking tot de bussen voor het ophalen 
van het oud papier. 
 
Eén en ander betekent, dat het resultaat over 2011, exclusief de eenmalige 
baten, met circa € 10.000 is verbeterd ten opzichte van 2010. 
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Personeel & Organisatie 
 
Humanitas Onder Dak is een professionele organisatie in beweging. Op het 
gebied van Personeel & Organisatie is er 2011 verder gewerkt, net als vooraf-
gaande jaren, aan een structureel en kwalitatief adequaat personeelsbeleid. 
Evenals in 2010, is er een positieve ontwikkeling te zien in het ziekteverzuim. 
 
Arbeidsvoorwaarden 

De CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, welke voor Humanitas 
Onder Dak van toepassing is, heeft een oorspronkelijke looptijd van 2008 tot 
2011. Onderhandelingen tussen werkgever- en werknemersvertegenwoordigin-
gen hebben ook in 2011 niet geleid tot hernieuwde CAO afspraken. Nadat de 
genoemde CAO reeds voor 2011 met een jaar ongewijzigd was verlengd is de-
ze recentelijk opnieuw ongewijzigd algemeen verbindend verklaard voor 2012. 
 
Jaarurensystematiek 

Op 1 januari 2010 is Humanitas Onder Dak van start gegaan met de invoering 
van de Jaarurensystematiek  (JUS). Het effect van de JUS is een meer evenredige 
verdeling van de daadwerkelijke arbeidstijd over parttimers en fulltimers; iede-
re medewerker werkt evenveel uren naar rato van het dienstverband. Tevens 
kunnen de te werken uren per medewerker beter afgestemd worden op de ge-
vraagde zorg. 
 
Ondanks de initiële aanloopproblemen in 2010, is de systematiek in 2011 be-
klijfd en heeft deze geleid tot de gewenste verhoging van de flexibiliteit ten 
aanzien van de inzet van medewerkers in relatie tot onder andere de zorg-
vraag. 
 
Deskundigheidsbevordering 

Humanitas Onder Dak staat voor kwalitatieve 
hulp vanuit de humanistische visie. Humanitas 
Onder Dak erkent de noodzaak van planmatig 
opleiden als instrument om enerzijds de vaar-
digheden en kennis van de medewerkers in 
stand te houden en om anderzijds in te spelen 
op de persoonlijke opleidings- en ontwikke-
lingsbehoefte van individuele medewerkers en 
het collectief. Humanitas Onder Dak ziet dit als 
een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering, 
niet ad hoc maar bewust gestuurd. 
 
Humanitas Onder Dak gaat uit van de eigen professionaliteit van de medewer-
kers. Dat betekent dat zij er vanuit gaat dat medewerkers relevante ontwikke-
lingen op hun eigen vakgebied zoveel mogelijk bijhouden. Humanitas Onder 
Dak faciliteert dit door medewerkers binnen de organisatie regelmatig de mo-
gelijkheid te geven om kortdurende congressen en symposia te bezoeken en 
ook door het beschikbaar stellen van bepaalde (vak)literatuur. Dit kan zowel 
decentraal op locatieniveau plaatsvinden als centraal via het Bedrijfsbureau. 
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Middels het houden van jaarlijkse functioneringsgesprekken  wordt de indivi-
duele, op de functie gerichte, scholingsbehoefte geïnventariseerd en worden 
afspraken gemaakt tussen medewerker en leidinggevende omtrent de invulling 
hiervan. Het eventueel hieruit voortvloeiende scholingsaanbod is individueel en 
uitsluitend op de functie gericht. Als gevolg van uiteenlopende (maatschappe-
lijke) ontwikkelingen, kan binnen de organisatie de behoefte ontstaan aan een 
organisatiebrede scholingsbehoefte en deskundigheidsbevordering. Met in-
gang van 2010 heeft HOD dit vorm gegeven door middel van het jaarlijks op-
stellen van een collectief bedrijfsopleidingsplan met als doel medewerkers bin-
nen de organisatie op gelijk niveau te houden of te brengen. De collectieve 
trainingen die in 2011 hebben plaatsgevonden zijn trainingen op het gebied 
van Agressie, Psychiatrie, Kennis over Middelen (o.a. signaleren, bespreken en 
begeleiden) en Motiverende Gespreksvoering alsmede trainingen ter verbete-
ring van de schrijf-vaardigheid met betrekking tot onder andere beleidsstuk-
ken. Ook verhoging en verdieping van de kennis met betrekking tot de kan-
toorautomatisering is onderdeel geweest van het opleidingsplan 2011. 
 
Professionele distantie 

Humanitas Onder Dak is een professionele organisatie waar bevlogen mede-
werkers werken. Professionele distantie is daarom vereist tussen medewerker 
en cliënt. In voorgaande jaren is gebleken dat deze distantie meer onder de 
aandacht gebracht moet worden bij de medewerker, hetgeen met name naar 
voren kwam uit verschillende arbeidszaken die met dit gebrek aan distantie te 
maken hadden.  
 
Door aandacht te besteden aan een professionele distantie tussen medewerker 
en cliënt zal er een bewustwording bij de medewerker worden gecreëerd. De in 
2010 reeds ingezette lijn ten aanzien hiervan, heeft in 2011 geresulteerd in de 
invoering van een breed gedragen en organisatiebrede gedragscode waarin 
uitgebreid wordt ingegaan op de genoemde problematiek. Deze gedragscode 
is onderdeel van het handboek van de organisatie en is daarmee een integraal 
onderdeel van de arbeidsovereenkomst. 
 
Ziekteverzuim 

De maatregelen die Humanitas Onder Dak de afgelopen jaren heeft ingezet om 
het ziekteverzuim terug te dringen, hebben in 2011 opnieuw effect gesorteerd. 
De aanzienlijke daling die in 2010 gedurende het jaar waarneembaar was, is in 
2011 gestabiliseerd waardoor het verzuimpercentage van HOD Groep in 2011 
is uitgekomen op 4,9%. In onderstaande tabel is de daling in de Groep over de 
afgelopen jaren inzichtelijk gemaakt. 
 
Ziekteverzuim HOD Groep 

2009 2010 2011 

8,5% 7,3% 4,9% 
 
De verzuimpercentages zijn nog verder te onderscheiden in die van HOD Twen-
te, HOD Groningen en in die van de HOD Groep als totaal. 
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Ziekteverzuim per lokale stichting in 2011 

HOD Twente HOD Groningen 

5,1% 0,5% 
 
Door het beleid dat Humanitas Onder Dak voert inzake het in dienst nemen en 
houden van mensen die via verschillende stimuleringsmaatregelen binnen zijn 
gekomen of in het verleden zijn gekomen, is de kans groter op een hoger ziek-
teverzuim. HOD geeft op deze manier invulling aan haar maatschappelijke ver-
antwoordelijkheid op dit gebied, en accepteert daarmee tegelijkertijd een even-
tueel verhoogd risico op ziekteverzuim. 
 

Arbeidszaken 

Humanitas Onder Dak is een kleine organisatie in beweging. Ook in een kleine 
organisatie is het personeelsbestand volop in beweging. In het krachtveld tus-
sen personeel en professionalisering van een organisatie ontstaat soms wrij-
ving met verschillende oorzaken en diverse gevolgen. 
 
Onder arbeidszaken worden zaken als langdurige ziekte c.q. moeizame re-
integratie, conflictsituaties, beroepsprocedures, regresschade, extra personele 
zorg en in- en externe detacheringen geschaard. Omgang in arbeidszaken 
vraagt zorgvuldigheid, maatwerk, juridische kennis, overleg en afstemming. 
In 2011 zijn er 12 arbeidszaken in één of andere vorm aan de orde geweest, 
evenredig verdeeld over alle locaties van Humanitas Onder Dak. Bij elke ar-
beidszaak is gekeken naar de individuele situatie, een verbeterplan opgesteld 
(coaching, outplacement). Helaas is in een aantal gevallen verbetering van de 
werksituatie niet gelukt en is er gekozen voor het beëindigen van het arbeids-
contract. 
 
Personele problematiek Hengelo AC 

In verband met personele problematiek binnen het Activiteitencentrum Hengelo 
heeft in maart/april 2011 een extern onderzoek plaatsgevonden naar veilig-
heid, samenwerking en aansturing. 
 
Naar aanleiding van dit onderzoek heeft een teamcoachingstraject plaatsge-
vonden gericht op basiscommunicatie, waarheid en waarneming, feedback ge-
ven, vertrouwen en veiligheid en teamontwikkeling. Het traject lijkt zijn vruch-
ten afgeworpen te hebben. Het komende jaar zullen de resultaten nauwlettend 
worden gevolgd. 
 
Risico Inventarisatie & Evaluatie 

Humanitas Onder Dak werkt met een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) 
vanuit het Fonds Collectieve Belangen (FCB). Onderdelen van de RI&E/FCB: 
Arbo- en Verzuimbeleid 
Huisvesting en algemene voorzieningen 
Beeldschermwerkers 
Werkdruk en functie-inhoud 
Agressie en onveiligheid 
Fysieke belasting 
Besmettingsrisico’s 
Balie of receptiewerkplek 
Huishoudelijke dienst 
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De RI&E is actueel en kan worden gewijzigd als daar aanleiding voor is. De 
toetsing die in 2010 extern heeft plaatsgevonden heeft in 2011 een vervolg 
gekregen in de uitvoering van een aantal zaken die waren opgenomen in het 
plan van aanpak. Hiermee wordt aangesloten aan de eis die de wetgever stelt 
aan de uitvoering van de risico-inventarisatie en -evaluatie. 
 
Naast de RI&E vindt middels de HKZ-certificeringsaudit toetsing plaats op een 
groot aantal arbo-zaken. Ook is voor alle panden een gebruikersvergunning 
verleend, wat betekent dat dit jaarlijks wordt gecontroleerd door gemeente en 
brandweer. 
 
Maatschappelijke Stages 

Humanitas Onder Dak neemt haar verantwoordelijkheid als stagebiedende or-
ganisatie inzake Maatschappelijke Stages. De pilot Maatschappelijke Stages in 
Twente is succesvol geweest en HOD heeft deelgenomen aan deze pilot. De 
pilot heeft een vervolg gekregen in de oprichting van de stuurgroep Maat-
schappelijke Stages. De vergaderfrequentie van deze stuurgroep is geredu-
ceerd naar twee keer per jaar. De functie van deze stuurgroep heeft vooral be-
trekking op het monitoren van de borging van de Maatschappelijke Stages aan 
de kant van de scholen alsook aan de kant van de stagebiedende organisaties. 
Hoewel door ‘slim’ organiseren Maatschappelijke Stages een goede en nuttige 
plek in organisaties kunnen krijgen, mag niet voorbij gegaan worden aan de 
belasting die dit voor stagebiedende organisaties met zich mee brengt. Stage-
biedende organisaties zullen dan ook een beroep doen op de vergoedingsmo-
gelijkheden die hiervoor zijn. Dit geldt eveneens voor Humanitas Onder Dak. 
 
Leeftijdsverdeling 

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de leeftijdsverdeling van de 
medewerkers van de Stichting Humanitas Onder Dak Twente op 31 december 
2011.  
 
Leeftijdscategorie 2010 2011 

15 t/m 24 5 7 

25 t/m 34 23 26 

35 t/m 44 37 33 

45 t/m 54 35 33 

55 t/m 64 24 22 

Totaal 124 121 
 
Bij de Stichting Humanitas Onder Dak Groningen zijn in 2011 vijf medewerkers 
in dienst geweest. Van deze medewerkers valt 80% in de leeftijdscategorie 45-
54 jaar en 20% in de categorie 55-64 jaar. 
 
Personeelsverloop 

In het verslagjaar 2011 zijn bij de Stichting Humanitas Onder Dak Twente in 
totaal 30 medewerkers in dienst getreden. Van dit aantal zijn er 18 aangesteld 
om een bijzondere en/of tijdelijke reden (zoals ziektevervanging, zwanger-
schapsverlof-vervanging e.d.). Daarnaast is er in 2011 sprake geweest van 25 
uitdienst tredingen, waarvan 10 als gevolg van een aanstelling om een bijzon-
dere en/of tijdelijke reden. 
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Rekening houdend met bijzondere en/of tijdelijke redenen is er sprake van 12 
indiensttredingen en 15 uitdiensttredingen waarmee het personeelsverloop 
voor 2011 circa 10% bedraagt. 
 
Bij de Stichting Humanitas Onder Dak Groningen is in 2011 geen sprake ge-
weest van enig personeelsverloop.  De personele samenstelling op 31 decem-
ber 2011 is ongewijzigd ten opzichte van die aan het begin van het jaar. 
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LOCATIE ALMELO 
 
In het boekjaar hebben de samenwerking met 
REACT in het kader van re-integratie (REHA) 
en het onderzoek naar de effectiviteit van 
Critical Time Intervention als aanvulling op de 
methodiek Herstelwerk centraal gestaan. Ver-
der is de locatie gastheer geweest voor diver-
se werkbezoeken, o.a. van het CIMOT met als 
aandachtspunt de verschillende vormen van 
opvang in de regio. Verder was een team van 
sociaal economische zaken te gast en het 
college van de gemeente Wierden naar aan-
leiding van een bezoek bij het Veiligheidshuis 
Almelo. 
 
Ontwikkeling doelgroep 

Een groeiend aantal cliënten maakt dagelijks 
gebruik van de nachtopvang. Hieronder be-
vinden zich regelmatig terugkerende mensen 
voor wie het moeilijk is om zelfstandige 
woonruimte te vinden. Voor mensen buiten Almelo is de nachtopvang de eerst 
aangewezen opvang zodat een uitkering geregeld kan worden. Het CIMOT is 
hierin medebesluitvormend.  
Tijdens de strenge wintermaanden heeft een en ander niet tot capaciteitspro-
blemen geleid. Een enkele keer is een beroep gedaan op de collega organisatie 
‘de Wonne’ of zijn bedden in de woonkamer van de nachtopvang geplaatst. 
 
Kwaliteit 

Klachten, afwijkingen, calamiteiten 
Er zijn 2 interne klachten geweest van cliënten in de nachtopvang omtrent on-
gewenst gedrag van andere cliënten. De klachten werden intern opgepakt en 
hebben niet geresulteerd in een melding bij de extrene klachtenmcommissie.  
Er zijn 6 incidenten geweest, verschillend van aard, o.a. 2 pandverboden in de 
nachtopvang, huisvredebeuk met agressie, 3 officiële waarschuwingen aan cli-
enten wegens overlast, agressie en bedreiging naar cliënten en medewerkers. 
Humanitas Onder Dak besteed uitgebreid aandacht aan beleid op dit gebied en 
stelt beleid bij waar nodig. Medewerkers worden geschoold in het omgaan en 
beheersen van agressie. In het geval dat er zich incidenten voordoen laat Hu-
manitas Onder Dak zich ondersteunen door Indigo training en advies en vindt 
er in ieder geval één gesprek met betrokken medewerkers plaats waarna even-
tuele vervolgafspraken worden gemaakt. Bovendien is er een aangifte beleid. 
 
Slingerbeurs 

Locatie Almelo nam in juni voor het eerst deel aan de Slingerbeurs Almelo. Een 
beurs waar maatschappelijk betrokken ondernemers iets konden aanbieden 
aan maatschappelijke organisaties die iets te vragen hadden. Er kwamen ver-
schillende matches tot stand met een totale waarde van zo’n 4000 euro met 
o.a. SoweCare Almelo, Naai Atelier De Kleurenkroon en Ezra foundation  
Almelo. 
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Facts & Figures Almelo 
 

24-uurs Woonvoorziening Almelo 

24-uurs woonvoorziening 2009 2010 2011 

Aantal 67 56 59 

Mannen 39 37 38 

Vrouwen 13 12 15 

Kinderen 15 7 6 

Uitstroom 47 39 43 

Leeftijdsopbouw 2009 2010 2011 

< 18 15 7 4 

18 - 20 4 3 2 

21 - 30 13 9 14 

31 - 40 19 13 14 

41 - 50 8 16 18 

51 - 60 7 8 4 

> 61  1 0 3 

Verwijzers 2009 2010 2011 

Verslavingszorg 8 8 15 

AMW 35 28 23 

Reclassering 1 2 1 

Jeugdzorg 6 4 2 

Overig 2 7 18 

Hoofdproblematiek  
(meerdere opties per cliënt) 

2009 2010 2011 

Huisvesting 52 49 53 

Verslaving 8 7 24 

Dagelijks functioneren 52 49 53 

Psychisch functioneren 52 49 53 

Financiën 52 49 53 
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Ambulante Woonbegeleiding Almelo 

Ambulante woonbegeleiding 2009 2010 2011 

Aantal 21 21 26 

Mannen 12 15 19 

Vrouwen 9 6 7 

Kinderen 0 0 0 

Uitstroom 14 14 20 

Leeftijdsopbouw 2009 2010 2011 

< 18 0 0 0 

18 - 20 2 1 0 

21 - 30 7 4 3 

31 - 40 6 5 8 

41 - 50 4 6 10 

51 - 60 1 4 4 

> 61 1 1 1 

Verwijzers 2009 2010 2011 

Verslavingszorg 2 1 0 

AMW 5 6 1 

Reclassering 0 0 0 

Jeugdzorg 4 0 0 

Overig/ Eigen doorstroom 10 14 25 

Hoofdproblematiek  
(meerdere opties per cliënt) 

2009 2010 2011 

Huisvesting 0 2 1 

Verslaving 2 1 6 

Dagelijks functioneren 21 21 26 

Psychisch functioneren 21 21 26 

Financiën 21 21 26 
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Crisisopvang Almelo 

Crisisopvang 2009 2010 2011 

Aantal 20 21 21 

Mannen 5 6 6 

Vrouwen 8 11 10 

Kinderen 7 4 5 

Uitstroom naar zelfstandig 
wonen 

5 plus 
1 kind 

9 plus 3 
kinderen 

7 plus 
4 kinderen 

Uitstroom naar eigen instel-
ling 

8 plus 
6 kinderen 

7 plus 
1 kind 

9 plus 
1 kind 

Uitstroom Totaal 20 20 21 

Leeftijdsopbouw 2009 2010 2011 

< 18 7 4 5 

18 - 20 1 0 1 

21 - 30 3 7 4 

31 - 40 6 8 3 

41 - 50 2 2 4 

51 - 60 1  3 

> 61  0  1 

Verwijzers 2009 2010 2011 

AMW 11 9 8 

Jeugdzorg 1 1 2 

Overig 8 7 11 

Hoofdproblematiek  
(meerdere opties per cliënt) 

2009 2010 2011 

Huisvesting 9 17 11 

Huiselijk geweld 4 5 2 

Relationeel 5 6 4 

Financiën 4 3 2 

 
 
Nachtopvang Almelo 

Nachtopvang 2009 2010 2011 

Aantal 108 96 90 

Mannen 93 82 81 

Vrouwen 15 14 9 

Bezetting 115% 106% 121% 

Nachten 2098 1941 2274 
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LOCATIE ENSCHEDE 
 
Met recht kan gezegd worden dat 2011 een 
enerverend jaar was met als hoogtepunten de 
ontwikkeling en implementatie van de metho-
diek Houvast en de opening van een geheel 
nieuwe woonvoorziening voor jongeren, Kamer-
Raad.   
 
Er waren diverse waardevolle werkbezoeken 
aan de locatie, o.a. van het ministerie van VWS, 
de fractieleider van de SP en de nieuwe voorzit-
ter van de Raad van Toezicht. Op sportief ge-
bied was het een historisch jaar: de Enschedese 
Lions werden kampioen van het dak- en thuislozen softbaltoernooi bij de Tex-
Town Tigers! De kranten en de HOD nieuwsbrief stonden er bol van en ook de 
sportdag in Papendal werd door diverse cliënten bezocht en werd als een zeer 
leuk sportief evenement ervaren. 
 
Ontwikkeling doelgroep 

Door stagnatie in de keten, is de kwantitatieve uitstroom in 2011 vooral bij de 
Twentse Opvang Voorziening voor jongeren (TOV) lager dan in 2010. Dit heeft 
als neveneffect dat spanningen tussen jongeren onderling toenemen soms met 
agressief gedrag tot gevolg. Deze jongeren gedijen minder goed als zij voor 
langere periodes bij elkaar in één pand verblijven, met name omdat de huidige 
verouderde huisvesting daarvoor niet geschikt is. Vanwege uiteenlopende pro-
blematiek zouden deze jongeren sneller, dus eerder, opgevangen moeten wor-
den in woonvoorzieningen die gespecialiseerd zijn in betreffende problema-
tiek. De verblijfstermijn van ongeveer 3 maanden, die vastgesteld is op basis 
van methodische begeleiding, is een aantal keren met 6 tot 9 maanden over-
schreden. Het positieve aspect hiervan is dat in alle gevallen daardoor wel 
sprake is geweest van succesvolle uitstroom. De keerzijde van de medaille is 
dat andere jongeren die korter bij TOV verbleven, hierdoor soms hinder onder-
vonden en ongewenst gedrag gingen vertonen.  
 
Ontwikkelingen in wonen  

Voortgang herhuisvesting 
De projectgroep herhuisvesting kwam diverse keren bij elkaar om de lopende 
bezwaarprocedures te bespreken. De definitieve herhuisvestingsplannen zijn 
opnieuw ter visie gelegd waarna in mei nagenoeg de gehele adviescommissie 
positief stemde waarna ook de gemeenteraad akkoord ging. Het was een ge-
denkwaardig moment. Vanwege de twee jaren vertraging zijn er woon- en leef-
verbeteringen gedaan aan de huidige verouderde huisvesting zodat de cliënten 
in de huidige huisvesting in een kwalitatief leefbare huisvesting verblijven. De 
gemeente heeft daarvoor een extra eenmalige subsidie verstrekt. De grootste 
en noodzakelijke investering was de vernieuwing van de brandalarmcentrale. 
Dit is zo gerealiseerd dat de centrale later kan worden geïntegreerd in de toe-
komstige herhuisvesting. 
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Projecten 

Budgethotel 
In samenwerking met Surplus, Tactus en HOD is het project voor de oprichting 
van  een budgethotel dat eerst de werktitel “Bij mij thuis’ had, door onvoldoen-
de financiële basis niet van de grond gekomen in 2011.  In 2012 wordt beke-
ken of het project definitief gestaakt wordt of dat er nieuwe ontwikkelmoge-
lijkheden zijn. 
 
Samenwerkingsverbanden 

Convenant gemeente Haaksbergen 
Ook in Haaksbergen krijgen cliënten van HOD begeleiding. De gemeente 
Haaksbergen heeft een  convenant gesloten met HOD en andere zorgaanbie-
ders. 
 
GGD spreekuur 
De GGD heeft haar spreekuur verplaatst naar HOD Enschede. Daar is sinds 1 
maart twee keer per week een spreekuur voor inloop cliënten. Dit spreekuur 
werd voordien jarenlang bij het Leger des Heils gehouden. Er is speciaal een 
kantoor gecreëerd  vlak achter de inloop waarin de GGD haar spreekuren 
houdt. Vanaf de start in maart is er regelmatig en goed gebruik van het 
spreekuur gemaakt. Het doel van de verplaatsing om op een andere vindplaats 
een bredere groep dak- en thuislozen te treffen, is geslaagd. 
 
WNNO 
Een werkgroep van diverse organisaties (Leger des Heils, Tactus, Gemeente, 
Radar Elixer en Politie) organiseerde wederom de winternoodnachtopvang 
(WNNO) die dit keer gerealiseerd werd in een te slopen pand aan de Molen-
straat. Per dag maakten tussen de 7 en 15 mensen gebruik van de WNNO en 46 
unieke personen maakten in 2011 gebruik van de WNNO. HOD verzorgde net 
als vorige jaar het WNNO ontbijt. 
 
Dak- en thuislozenmonitor 
Uit de evaluatie van de Overijsselse dak- en thuislozen monitor 2010 bleek dat 
door alle samenwerkende partijen meerwaarde werd gezien in een opvolging. 
Na ampel beraad is besloten dat er opnieuw een monitor verschijnt medio 
2012. De monitor is een belangrijk naslagwerk en geeft inzicht in ontwikkelin-
gen en getalsmatige verschuivingen in de doelgroep dak- en thuislozen. 
 
Kwaliteit 

Klachten, afwijkingen en calamiteiten 
Er waren in Enschede 17 klachten, o.a. op het vlak van ongemak door verou-
derde installaties in de oude huisvesting, onvrede over huisregels, uitstel van 
uitstroom, veiligheid en financiën. Op 1 klacht na die door het eenzijdig ver-
breken van het contact door de klager niet kon worden afgerond, werden alle 
klachten naar tevredenheid opgelost.  
 
De meeste geregistreerde afwijkingen hadden betrekking op uitstroom die niet 
binnen gestelde termijnen gerealiseerd kon worden. De hoofdoorzaak was 
stagnatie in opvangplekken in de keten of onvoldoende mogelijkheden van het 
vinden van zelfstandige woonruimte of kamers. Er waren 2 agressie incidenten, 
waarvan aangifte werd gedaan bij de politie.  
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Innovatie in mobiel werken 
Enkele ambulante medewerkers werken medio 2011 met een laptop die is 
voorzien van een dongel en token zodat rapportages gemaakt kunnen worden 
bij cliënten thuis tijdens huisbezoeken. Al spoedig bleek dat dit winst oplever-
de in kwaliteit van werken en in reistijd en in reductie van reiskosten.  
 
PR 

HOD adverteerde in de glossy Twentse Zakenvrouwen 2011 in het kader van 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dat was tevens een mooie gele-
genheid om bekendheid te geven aan het werk van Humanitas Onder Dak. De 
locatiemanager werd geïnterviewd in Twentse Zakenvrouwen genomineerd als 
Zakenvrouw van het jaar 2011. Het doel van deze bijdrage was om een ander 
en breder netwerk te bereiken dan de zorgsector en om de dak- en thuislozen-
groep onder de aandacht te brengen in het bedrijfsleven.  
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Facts & Figures Enschede 
 
24-uurs Woonvoorziening Enschede 

24-uurs woonvoorziening 2009 2010 2011 

Aantal 45 38 43 

Mannen 33 29 33 

Vrouwen 11 9 10 

Kinderen 1 0 0 

Uitstroom 28 22 26 

Leeftijdsopbouw 2009 2010 2011 

< 18 0 0 0 

18 - 20 1 1 1 

21 - 30 15 6 12 

31 - 40 9 18 17 

41 - 50 14 9 6 

51 - 60 5 1 3 

> 61  0 3 4 

Verwijzers 2009 2010 2011 

Verslavingszorg 12 13 12 

AMW 22 16 19 

GGZ 1 3 2 

Overig 11 6 10 

Hoofdproblematiek  
(meerdere opties per cliënt) 

2009 2010 2011 

Huisvesting 45 38 43 

Verslaving 12 13 17 

Dagelijks functioneren 45 38 11 

Psychisch functioneren 22 15 24 

Financiën 45 38 34 

GGZ 10 3 10 

Overig 0 0 6 
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Ambulante Woonbegeleiding Enschede 

Ambulante woonbegeleiding 2009 2010 2011 

Aantal 32 28 37 

Mannen 17 16 23 

Vrouwen 15 12 14 

Kinderen 0 0 0 

Uitstroom 16 15 17 

Leeftijdsopbouw 2009 2010 2011 

< 18 0 0 0 

18 - 20 0 1 5 

21 - 30 9 5 7 

31 - 40 8 7 8 

41 - 50 4 7 12 

51 - 60 7 3 2 

> 61 4 5 3 

Verwijzers 2009 2010 2011 

Verslavingszorg 2 1 1 

AMW 12 12 15 

Jeugdzorg 3 2 1 

Overig/eigen doorstroom 16 13 20 

Hoofdproblematiek (meerdere opties per cliënt) 

Huisvesting 4 3 6 

Verslaving  8 5 0 

Dagelijks functioneren 4 15 0 

Psychisch functioneren 26 20 14 

Financiën 32 28 24 

Huiselijk geweld 6 2 5 

Relaties 6 8 5 
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Kansentraject Enschede 

Kansentraject  2009 2010 2011 

Aantal 23 14 12 

Mannen 13 7 8 

Vrouwen 10 7 4 

Uitstroom 12 7 6 

Uitstroom naar regulier werk 6 0 0 

Uitstroom naar scholing 1 1 0 

Leeftijdsopbouw 2009 2010 2011 

18 - 20 1 0 0 

21 - 30 2 2 2 

31 - 40 12 6 3 

41 - 50 2 3 5 

51 - 60 3 1 1 

> 61  3 2 1 

Verwijzers 2009 2010 2011 

Verslavingszorg 1 0 0 

AMW 1 1 0 

24uurs Woonvoorziening 8 6 7 

Ambulante Woonbegeleiding 1 1 0 

Zelfmelder 11 4 5 

Outreached (vanuit inloop) 1 2 0 

Overig 0 0 0 

Hoofdproblematiek 
(meerdere opties per cliënt) 

2009 2010 2011 

Ontbreken dagbesteding 23 14 12 

 
 
Inloop ‘t Keerpunt Enschede 

Inloop ‘t Keerpunt 2009  2010 2011 

Gemiddeld aantal  
bezoekers p.d. 

28 23 27 

Aantal unieke mannen p.j. 301 254 298 

Aantal unieke vrouwen p.j. 90 81 75 

Aantal unieke kinderen p.j. 9 9 12 

Totaal aantal bezoekers p.j. 10049 8258 9801 
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Twentse Opvang Voorziening voor jongeren (TOV) 

TOV 2009 2010 2011 

Aantal 70 72 55 

Mannen 38 47 37 

Vrouwen 31 24 18 

Kinderen 1 1 0 

Uitstroom naar zelfstandig 
wonen 

26 27 18 

Uitstroom naar RIBW 5 5 0 

Uitstroom overig 39 40 31∗ 

Leeftijdsopbouw 2009 2010 2011 

< 18 2 5 3 

18 - 20 34 32 32 

21 - 30 34 35 20 

Verwijzers 2009 2010 2011 

Verslavingszorg 12 9 3 

AMW 4 9 6 

Reclassering 7 5 4 

Jeugdzorg 1 3 5 

Jarabee 43 36 26 

Logos 1 0 0 

Jonge Moedersproject 1 0 0 

Mee 0 0 0 

Overige 1 10 11 

Hoofdproblematiek  
(meerdere opties per cliënt) 

2009 2010 2011 

Huisvesting 70 67 55 

Huiselijk geweld 9 7 8 

Verslaving 54 9 30 

Dagelijks functioneren 69 61 34 

Psychisch functioneren 57 40 51 

Financiën 68 67 46 

                                            
 
 
∗ incl. 6 naar begeleid wonen / 3 terug naar ouders / 2 naar buitenland)
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Kamer-Raad 

Kamer-Raad ∗ 2011 

Aantal 13 

Mannen 3 

Vrouwen 10 

Kinderen nvt 

Uitstroom naar zelfstandig  
wonen 

3 

Uitstroom naar RIBW  

Uitstroom overig 4 

Leeftijdsopbouw 2011 

< 18 4 

18 - 20 8 

21 - 30 1 

Verwijzers 2011 

Verslavingszorg  

AMW  

Reclassering 1 

Jeugdzorg  

Jarabee 5 

Logos  

Jonge Moedersproject  

Mee  

Overig 7 

                                            
 
 
∗ voorziening Kamer-Raad is halverwege 2011 gestart 
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Kamers met Kansen Enschede 

Kamers met Kansen 2009 2010 2011 

Aantal 16 16 13 

Mannen 2 0 0 

Vrouwen 14 16 13 

Kinderen 7 10 14 

Uitstroom 10 10 7 

Uitstroom naar zelfstandig 
wonen 

5 8 4 

Uitstroom naar ouders 1 1 0 

Uitstroom onbekend 4 1 3∗ 

Leeftijdsopbouw 2009 2010 2011 

18 - 20 6 6 5 

21 - 30 10 10 8 

Verwijzers 2009 2010 2011 

AMW 1 3 2 

Jeugdzorg 3 3 2 

Jarabee 2 0 1 

Jonge Moedersproject 8 10 6 

Overig 0 2 2 

Hoofdproblematiek  
(meerdere opties per cliënt) 

2009 2010 2011 

Huisvesting 16 16 13 

Huiselijk geweld 2 2 3 

Verslaving 3 2 4 

Dagelijks functioneren 14 12 5 

Psychisch functioneren 8 7 8 

Financiën 12 14 9 

Relationeel 9 12 0 
 

                                            
 
 
∗ 2 naar begeleid wonen / 1 terug buitenland
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LOCATIE OLDENZAAL 
 
In 2011 is het ontwikkelen van een visiedocu-
ment woonservicegebieden Oldenzaal verder 
afgerond. De gemeente heeft gesprekken ge-
voerd met de wooncorporatie WBO Wonen en 
een 12-tal aanbieders van zorg en/of welzijn, 
waaronder Humanitas Onder Dak. Er is een uit-
voeringsprogramma woonservicegebieden Ol-
denzaal tot stand gekomen waarin de gemeen-
te duidelijke ambities laat zien. Rekening hou-
den met de behoefte aan zorg en welzijn van 
ouderen en andere kwetsbare groepen waarbij 
voorzieningen gerealiseerd worden op de terreinen wonen, zorg die zichtbaar 
en herkenbaar zijn voor burgers.  
 

Ontwikkelingen in wonen 

Uit een toename aan zorgvragen is duidelijk geworden dat in Oldenzaal be-
hoefte is aan opvangplekken voor de maatschappelijke opvang. De beleids-
groep waarin ook HOD zitting heeft, heeft aan het college voorgesteld om in 
samenwerking met bureau Intraval hiervoor een haalbaarheidsonderzoek te 
doen naar opvang/huisvesting van dak- en thuislozen en ex-verslaafden.  
 
Samenwerkingsverbanden 

Woonservicegebieden 
In de gemeente Oldenzaal staat dit jaar in het teken van de ontwikkeling van 
de woonservicegebieden. De Steenpoort heeft daarin een volwaardige plaats als 
ontmoetings- c.q. inloop- en activiteitencentrum. 
 
Werkbezoek van Zorgloket Oldenzaal aan De Steenpoort  
Het team van het Zorgloket Oldenzaal bracht een werkbezoek aan De Steen-
poort. Het doel was informatie uit te wisselen en de samenwerking te bespre-
ken. Het resultaat was dat er eerder cliënten door het Zorgloket worden door-
verwezen naar De Steenpoort, doordat nu duidelijk is wat De Steenpoort kan 
betekenen. 
 
Preventieve zorg 
De samenwerking tussen HOD en wooncorporatie WBO verloopt nog steeds 
uitstekend. Bekeken wordt of dit samenwerkingsmodel ook in Enschede is te 
introduceren. Er zijn diverse positieve resultaten geboekt in de vorm van voor-
komen van huisuitzettingen. 
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Facts & Figures Oldenzaal 
 
Dependence Ambulante Woonbegeleiding Oldenzaal 

Ambulante woonbegeleiding 2009 2010 2011 

Aantal 13 28 28 

Mannen 9 18 21 

Vrouwen 4 10 7 

Kinderen 0 0 0 

Uitstroom 2 14 12 

Vervolgbegeleiding 1 4 3 

Onbekend 1 4 0 

Leeftijdsopbouw 2009 2010 2011 

18 - 20 0 0 0 

21 - 30 1 5 5 

31 - 40 4 9 8 

41 - 50 4 10 8 

51 - 60 3 2 6 

< 61 1 2 1 

Hoofdproblematiek  
(meerdere opties per cliënt) 

2009 2010 2011 

Huisvesting 6 22 12 

Verslaving 4 5 2 

Psychisch functioneren 9 7 4 

Financien 12 26 13 

Relationeel 4 3 3 

 
Inloop De Steenpoort Oldenzaal 

Inloop De Steenpoort 2009 2010 2011 

Gemiddeld aantal bezoekers 
per openingsdag (3 x p.w.) 

14 13 14 

Aantal unieke mannen p.j. 19 20 20 

Aantal unieke vrouwen p.j. 13 13 14 

Aantal unieke kinderen p.j. 0 0 0 

Totaal aantal bezoekers p.j. 2184 2090 2130 
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Activiteitencentrum De Steenpoort Oldenzaal 

AC De Steenpoort 2009 2010 2011 

Aantal 5 10 13 

Mannen 4 4 6 

Vrouwen 1 6 7 

Kinderen 0 0 0 

Uitstroom 2 1 1 

Uitstroom vervolg begeleiding 1 1 1 

Cliënt wil stoppen/ doelen 
niet behaald 

1 0 0 

Leeftijdsopbouw 2009 2010 2011 

< 18 0 0 0 

18 - 20 0 0 0 

21 - 30 0 0 0 

31 - 40 1 1 1 

41 - 50 0 2 4 

51 - 60 3 4 4 

> 61  1 3 4 

Verwijzers 2009 2010 2011 

Ambulante Woonbegeleiding 3 2 0 

Outreached (vanuit inloop) 2 8 2 

Hoofdproblematiek 
(meerdere opties per cliënt) 

2009 2010 2011 

Ontbreken dagbesteding 5 10 12 

Verslaving 1 1 2 

Psychisch functioneren 5 10 9 
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LOCATIE HENGELO 
 
Sportief ondernemen en onderzoek naar kwaliteit van hulpverlenen waren de 
kernbegrippen voor locatie Hengelo in 2011. Er is daarnaast flink geïnvesteerd 
in samenwerking met ketenpartners. Verder is de zoektocht gestart naar een 
nieuw pand voor AC Bij de Toren (AC BdT) en het Kansentraject (KT) die vanwe-
ge herstructurering van de binnenstad van Hengelo, een ander onderkomen 
moeten vinden.  
 
Ontwikkeling doelgroep 

In tegenstelling tot 2010 zijn er geen jonge moeders opgevangen in de 24uurs 
woonvoorziening. Daarnaast heeft de eerdere toename van een jongere doel-
groep zich niet doorgezet in 2011. 
 
Ontwikkelingen in wonen 

Nieuwbouwplan Lange Wemen 
In verband met het herstructureringsplan van 
de binnenstad Lange Wemen is er voor AC Bij 
de Toren gezocht naar tijdelijke herhuisvesting. 
De huur van het AC en het KT werd per 1 mei 
2011 opgezegd. Tot 1 mei 2012 is er gelegen-
heid om te verhuizen. Wooncorporatie Welbi-
ons, gemeente Hengelo en HOD Hengelo on-
derzochten geschikte alternatieven. HOD be-
sprak met Tactus Verslavingszorg, RIBW Twente 
en Mediant hoe een nieuw pand eruit zou moe-
ten zien, op welke wijze er samengewerkt kan 
worden en wat dat vraagt van de cultuur en van de kwaliteit van de herhuisves-
ting. Naar verwachting komt er in het begin van 2012 hierover meer duidelijk-
heid. 
 

Maatschappelijk ondernemen 

Slingerbeurs 
Net zoals in 2010, is opnieuw met succes deelgenomen aan de Slingerbeurs, 
een beursvloer waar profit en non-profti elkaar ontmoeten en proberen te ko-
men tot matches. Locatie Hengelo heeft een aantal mooie matches gemaakt, 
waartoe een cursus mozaïek en een workshop internationaal koken behoorden.  

 
Samenwerkingsverbanden 

Ontwikkelingen Sociale Werkvoorziening Fitis 
Fitis werd in 2011 geconfronteerd met forse bezuinigen met als gevolg dat 
tijdelijke contracten van medewerkers die via Fitis waren aangegaan, niet wer-
den verlengd. Daarbij werd het ook moeilijker voor medewerkers om via Fitis 
aan het werk te gaan en cliënten konden minder snel bij Fitis worden geplaatst. 
Dit had tevens gevolgen voor de bezetting in het AC. Voor meerdere mensen 
van wie via Fitis het contract elders stopte of waarvoor een tijdelijke overbrug-
ging gezocht moest worden heeft Humanitas Onder Dak aan Fitis aangeboden 
hier werkplekken voor te leveren.  
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Coördinatie Maatschappelijke Opvang 
In opdracht van gemeente Hengelo is onderzoek gedaan naar wat de gevolgen 
zijn van de overheveling van de AWBZ middelen naar de WMO voor de zorgke-
ten.  
Humanitas Onder Dak heeft het voortouw genomen om zelf regie te voeren. 
Samen met Tactus Verslavingszorg, RIBW Twente en Mediant is een stuurgroep 
opgericht die werkgroepen aanstuurt, die zich hebben gebogen over de ver-
schillende leefgebieden, met als doel om in samenwerking efficiënter te kun-
nen werken tegen een lager tarief. De uitkomsten vanuit de werkgroepen zijn 
vastgelegd in een richtinggevende notitie “Maatschappelijke Opvang in breed 
perspectief”. Deze notitie is in juli aangeboden aan wethouder Oude Alink. In 
september werd tijdens een Trefpunt bijeenkomst besproken wat de conse-
quenties zijn van deze bevindingen voor de zorg in de Maatschappelijke Op-
vang. Er is tevens gezocht naar mogelijkheden om via ESF gelden subsidie te 
krijgen om iemand te kunnen aannemen die hiervoor een businessplan kan 
schrijven. In 2012 wordt dit verder vervolgd. 
 
Sport en bewegen 

Gemeente Hengelo besteedt dit jaar extra aandacht aan sport en gezondheid. 
Locatie Hengelo heeft cliënten de gelegenheid gegeven om kennis te maken 
met sport om daarmee een gezonde levensstijl aan te moedigen. Via de ge-
meente is met succes een eenmalige subsidie van Menzis aangevraagd van 
€10.000,- om  sportieve evenementen mogelijk te maken. 
 
Symposium sport en gezondheid 
Er werd deelgenomen aan een symposium Sport en Gezondheid in de Grolsch 
Veste. Daarbij is contact gelegd met de organisatoren van de FBK-games om te 
onderzoeken of er voor / door cliënten een atletiek- c.q. sportevenement geor-
ganiseerd kan worden. In 2012 worden de mogelijkheden nader onderzocht. 
 
Marathon Enschede en dubbele mijl Hengelo  
Een aantal deelnemers en medewerkers van het KT nam met plezier en succes 
deel aan de Marathon in Enschede op de afstand dubbele mijl. Een paar keer 
per week werd als voorbereiding getraind. Ook verrichtten een aantal cliënten 
tijdens deze marathon vrijwilligerswerk. Daarna heeft nog een groep cliënten 
deelgenomen aan de dubbele mijl in Hengelo, georganiseerd vanuit de FBK 
Games. Het softbal toernooi bij de Tex Town Tigers was dit jaar wederom een 
groot succes. Vanuit locatie Hengelo werd deelgenomen met twee teams.  
 

Kwaliteit 

Klachten, afwijkingen en calamiteiten 
Er waren 7 calamiteiten o.a. een verhuizing wegens druggebruik/dealen en 
twee waarschuwingen wegens bezit van verdovende middelen op de kamer. 
Locatiebreed waren er 16 agressie-incidenten en 1 interne klacht. 
 
Coachen op duurzame inzet 
De locatiemanager en een teamleider namen deel aan de cursus Coachen op 
duurzame inzet. De nadruk in de cursus lag op duurzaamheid, ontwikkeling 
van medewerkers, arbeidssatisfactie, begeleiding bij psychisch verzuim en ge-
sprekstechnieken. 
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Facts & Figures Hengelo 
 
24-uurs Woonvoorziening Hengelo 

24-uurs woonvoorziening 2009 2010 2011 

Aantal 52 36 40 

Mannen 31 23 30 

Vrouwen 15 13 10 

Kinderen 6 2 0 

Uitstroom naar zelfstandig 
wonen 

16 16 9 

Uitstroom binnen eigen  
instelling 

2 5 7 

Uitstroom Totaal 18 21 23 

Leeftijdsopbouw 2009 2010 2011 

< 18 6 0 0 

18 - 20 10 12 11 

21 - 30 12 12 12 

31 - 40 13 8 7 

41 - 50 9 3 9 

51 - 60 1 0 1 

> 61  1 1   

Verwijzers 2009 2010 2011 

Verslavingszorg/GGZ 10 19 15 

AMW 11 3 7 

Reclassering 6 3 5 

Jeugdzorg 4 5 5 

Overig 15 6 8 

Hoofdproblematiek 
(meerdere opties per cliënt) 

2009 2010 2011 

Huisvesting 44 13 9 

Huiselijk geweld 10 2 3 

Verslaving 20 13 20 

Dagelijks functioneren 1 1 1 

Psychisch functioneren 6 16 19 

Financiën 31 12 19 
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Wooneenheden Hengelo 

Wooneenheden 2009 2010 2011 

Aantal 14 17 12 

Mannen 5 8 6 

Vrouwen 5 5 5 

Kinderen 4 4 1 

Uitstroom naar zelfstandig 
wonen 

3 5 4 

Leeftijdsopbouw 2009 2010 2011 

< 18 4 0 1 

18 - 20 0 3 4 

21 - 30 5 5 2 

31 - 40 3 4 3 

41 - 50 1 1 2 

51 - 60 1 0 0 

> 61 0 0 0 

Verwijzers 2009 2010 2011 

Verslavingszorg | GGZ 2 2 4 

AMW 4 5 3 

Reclassering 0 0 0 

Overig 4 6 5 

Hoofdproblematiek 
(meerdere opties per cliënt) 

2009 2010 2011 

Huisvesting 5 0 5 

Huiselijk Geweld 4 0 2 

Verslaving 1 3 4 

Psychisch functioneren 3 5 7 

Financiën 8 5 2 
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Ambulante Woonbegeleiding Hengelo 

Ambulante woonbegeleiding 2009 2010 2011 

Aantal 42 44 45 

Mannen 34 28 31 

Vrouwen 7 11 9 

Kinderen 1 5 5 

Uitstroom naar zelfstandig 
wonen 

19 13 16 

Uitstroom vervolg  
begeleiding 

3 3 6 

Uitstroom onbekend 3 3 0 

Uitstroom Totaal 25 19 22 

Leeftijdsopbouw 2009 2010 2011 

< 18 1 0 3 

18 - 20 4 4 4 

21 - 30 13 14 20 

31 - 40 17 12 10 

41 - 50 4 1 5 

51 - 60 3 2 3 

> 61 0 0 0 

Verwijzers 2009 2010 2011 

Verslavingszorg 7 7 9 

AMW 6 9 10 

Reclassering 7 4 4 

Overig 21 17 22 

Hoofdproblematiek 
(meerdere opties per cliënt) 

2009 2010 2011 

Huiselijk geweld 4 2 0 

Verslaving  16 13 9 

Psychisch functioneren 20 19 12 

Relationeel 0 4 8 

Financiën 23 12 17 

Overig 1 2 14 
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Crisisopvang Hengelo 

Crisisopvang 2009 2010 2011 

Aantal 57 47 62 

Mannen 38 35 43 

Vrouwen 16 10 19 

Kinderen 3 2 0 

Uitstroom naar zelfstandig wonen 2  1 4 

Uitstroom eigen instelling 15 8  7 

Uitstroom onbekend 37 38  51 

Uitstroom Totaal 54 47  62 

Leeftijdsopbouw 2009 2010 2011 

< 18 3 2 0 

18 - 20 15 9 15 

21 - 30 18 14 11 

31 - 40 12 10 9 

41 - 50 6 7 17 

51 - 60 2 5 10 

> 61 1 0 0 

Verwijzers 2009 2010 2011 

Verslavingszorg/GGZ 6 8 16 

AMW 12 6 10 

Reclassering 11 12 13 

Jeugdzorg 8 4 5 

Overig 17 15 18 

Hoofdproblematiek 
(meerdere opties per cliënt) 

2009 2010 2011 

Huisvesting 54 45 52 

Huiselijk Geweld 3 6 13 

Verslaving 12 4 10 

Psychisch functioneren 8 4 10 

Relationeel 10 4 16 

Financiën 13 2 3 

Overig 1 11 13 
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Kansentraject Hengelo 

Kansentraject 2009 2010 2011 

Aantal 50 54 52 

Mannen 33 34 37 

Vrouwen 17 20 15 

Uitstroom naar reguliere baan 1 1 1 

Uitstroom leer-werktraject Fitis 1 3 4 

Uitstroom andere begeleiding 10 3 5 

Uitstroom vrijwilligerswerk 1 1 0 

Uitstroom overig 2 4 0 

Uitstroom onbekend 1 4 4 

Leeftijdsopbouw 2009 2010 2011 

18 - 20 0 3 0 

21 - 30 16 16 16 

31 - 40 15 16 20 

41 - 50 12 15 11 

51 - 60 5 3 5 

> 61 2 1 0 

Verwijzers 2009 2010 2011 

Verslavingszorg | GGZ 18 13 9 

Sociale Zaken 10 11 6 

Reclassering 0 3 5 

Zelfmelder 17 8 4 

Vanuit eigen voorziening 3 15 1 

Overig 2 4 27 

Hoofdproblematiek 
(meerdere opties per cliënt) 

2009 2010 2011 

Ontbreken dagbesteding 50 54 52 

Huisvesting ∗ ∗ 
 

3 

Huiselijk Geweld ∗ 
 

∗ 
 

1 

Verslaving ∗ 
 

∗ 
 

30 

Psychisch functioneren ∗ 
 

∗ 
 

28 

Relationeel ∗ 
 

∗ 
 

2 

Financiën ∗ 
 

∗ 
 

6 

 
 

                                            
 
 
∗ Deze jaren niet gemeten 
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Activiteitencentrum Bij de Toren Hengelo 

AC Bij de Toren 2009 2010 2011 

Gemiddeld aantal bezoekers p.d. 26 28 30 

Aantal unieke mannen p.j. 224 260 267 

Aantal unieke vrouwen p.j. 67 63 68 

Totaal aantal bezoekers p.j. 9661 10300 11134 

Gemiddeld bezoek p.p. p.j. 33 32 33 

Problematiek 2009 2010 2011∗ 

Verslaving   86 

Psychisch functioneren   35 

Dakloos   6 

                                            
 
 
∗ Is dit jaar voor het eerst op geregistreerd, voor zover gegevens bekend zijn. 
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LOCATIE HAARLEMMERMEER 
 
Het jaar 2011 stond voor HODHaarlemmermeer 
(HODH) in het teken van het behouden van het 
HKZ kwaliteitskeurmerk, verzwaring problema-
tiek binnen de cliëntenpopulatie met als gevolg 
een verhoging van 50% van de CIZ-indicaties, 
uitbreiding doorstroomwoningen, uitbreiding 
Ambulante Woonbegeleiding, hogere uitstroom 
van cliënten, meer begeleiding aan huishou-
dens dan ooit tevore en tenslotte afwijzing van 
de gunning in het kader van de aanbesteding 
door de gemeente Haarlemmermeer. Derhalve 
was 2011 voor HODH een jaar vol turbulentie. 
 
HKZ primair proces 

In 2011 heeft HODH het HKZ-certificaat gecontinueerd. Er is nogmaals een ex-
terne audit met opnieuw een positief resultaat geweest. 
 
Ontwikkeling doelgroep 

Instroom 
Er zijn 50% meer huishoudens ingestroomd in 2011. Dit heeft te maken met 
een snellere uitstroom van de MO. De ingezette ontwikkeling van de daling van 
alleenstaanden tov huishoudens met kinderen heeft zich in 2011 doorgezet. 
Deze ontwikkeling past in het kader van differentiatie mbt de Maatschappelijke 
Opvang in bepaalde doelgroepen. 
 
Uitstroom 
De uitstroom van cliënten ligt 50% hoger dan in 2010. De oorzaak hiervan ligt 
in het grotere aanbod van huurwoningen. De gemiddelde verblijfsduur van de 
cliënten is in 2011 lager dan in 2010, van gemiddeld 9,5  naar 7,8 maanden. 
Zowel Ymere als HODH is afhankelijk van het aanbod in huurwoningen in de 
gemeente Haarlemmermeer en omstreken. 
 
Doorstroomwoningen 
In 2011 is het gebruik van de doorstroomwoningen van woningcorporatie Yme-
re goed op gang gekomen. Gemiddeld waren er 4 à 5 doorstroomwoningen 
gedurende het jaar in gebruik. 
 
Ontwikkeling 
De cijfers geven aan dat er in 2011 aan veel meer huishoudens dan de jaren 
daarvoor begeleiding is gegeven. Het gevolg hiervan is dat de ambulante bege-
leiding is uitgebreid.  
 
Problematiek  
Het zwaartepunt van de problematiek 2011 lag bij opvoeding en relationele 
problemen. Dat blijkt ook uit de bijna verdubbeling mbt de CIZ-indicaties.  
 
Ambulante begeleiding 
De Ambulante begeleiding is in 2011 verder uitgebreid en is mede gegroeid 
door de snelle uitstroom uit de MO. 
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Bewonerscommissie 
De bewonerscommissie, die 8 maal per jaar bij elkaar komt, geeft invulling aan 
de cliëntparticipatie op de locatie en is één van de middelen van communicatie 
tussen de cliënten en de leiding. Tevens is dit een gelegenheid voor cliënten 
om zich te ontwikkelen op verschillende leefgebieden. In 2011 zijn er vele be-
wonersactiviteiten, met name voor de kinderen, georganiseerd. Deze zijn door 
een werkgroepen die binnen de bewonerscommissie functioneren, vormgege-
ven. 
 
Ontwikkeling medewerkers 

Personeelsplan HODH 2011-2012 
Er heeft een uitbreiding van de formatie begeleiding plaatsgevonden, als ge-
volg van de ambulante begeleiding die in 2011 verder uitgebreid is. 
 
Deskundigheidsbevordering 
De gehele personeelsformatie begeleiding heeft een interne cursus psychiatri-
sche problematiek gevolgd. De nieuwe medewerkers hebben in 2011 een ba-
siscursus BHV gevolgd. De bestaande medewerkers hebben de bijscholing ge-
volgd in het kader van de BHV.  
 
Samenwerking 

Gemeente Haarlemmermeer 
Er is een intensieve samenwerkingsrelatie met de gemeente Haarlemmermeer. 
Zowel op uitvoerend niveau, managementniveau en beleidsbepalend niveau. De 
samenwerking is gericht op de huidige voorlopige locatie, vooral op aanmel-
dingen en op logistiek gebied. 
 
Ketenpartner Amstelring 
Met Thuiszorgorganisatie Amstelring is een intensieve samenwerking  gereali-
seerd. Er is een uitwisseling van begeleiding tot stand gekomen van cliënten 
met en zonder een CIZ-indicatie. 
 
Ketenpartner De Brijder 
Met De Brijder, organisatie voor verslavingszorg, is er incidenteel overleg op 
cliëntniveau en regulier overleg op managementniveau. 
 
Ketenpartner Ingeest 
Met Ingeest, organisatie voor geestlijke begeleidng, is er incidenteel overleg op 
cliëntniveau en regulier overleg op managementniveau. 
 
Ketenpartner Meerwaarde 
Met de welzijnsorganisatie Meerwaarde is het Opvoedspreekuur tot stand ge-
komen. Het spreekuur vindt elke week plaats op de locatie aan de Hoofdweg en 
is daardoor laagdrempelig. Het Opvoedspreekuur heeft tot doel om opvoedon-
dersteuning te verlenen aan ouders die daar behoefte aan hebben. 
 
Samenwerkingspartner De Reigers 
Achter het terrein van HODH ligt het terrein van de Hockeyclub “de Reigers”. 
HODH houdt een oogje in het zeil op de hockeyvelden en HODH mag gebruik 
maken van het clubhuis voor vergaderingen zoals een bewonersvergadering. 
Bovendien mogen onze kinderen in de vakantie en op hun vrije middag op het 
hockeyveld spelen. In 2011 is een hockeyclinic gegeven aan de kinderen van de 
opvang en is een kind gesponsord met een lidmaatschap en stick. 
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Samenwerkingspartner Vereniging Humanitas 
Ongeveer de helft van de cliënten maken gebruik van Hulp bij Thuisadministra-
tie van de Vereniging Humanitas. In overleg met de Vereniging Humanitas is 
een projectplan opgesteld voor de inzet van Maatjes zodra cliënten uit de MO 
vertrekken. De Vereniging heeft hiervoor een subsidieaanvraag ingediend bij 
het WMO innovatiefonds van de gemeente Haarlemmermeer. 
 
Samenwerkingspartner Ymere 
Er is een intensieve samenwerking met woningcorporatie Ymere gericht op de 
uitstroom van cliënten uit de MO. In 2011 heeft er een toename plaatsgevon-
den van het aantal doorstroomwoningen. Deze doorstroomwoningen worden 
gehuurd door HODH. In de doorstroomwoningen wonen cliënten van HODH die 
begeleiding op afstand ontvangen. 
 
Huisvesting locatie 

De bezettingsgraad was na 2011 lager dan in 2010. De reden daarvoor ligt in 
het feit dat de doorstroming vergroot is door de verlaging van de sociale huur-
grens. Dit heeft eind 2011 zelfs tot enige leegstand van de locatie geleid. 
Alle units hebben een grondige renovatie ondergaan en er heeft vervanging 
van inventaris plaatsgevonden ivm het intensieve gebruik van de laatste jaren. 
 
Nieuwbouw 
In 2011 is er veelvuldig overleg geweest met de gemeente Haarlemmermeer 
over de nieuw te bouwen structurele MO. Er is een Programma van Eisen mbt 
het gebouw aangeleverd door HODH.  
 

Aanbesteding 

In het najaar van 2011 heeft de gemeente Haarlemmermeer een aanbesteding 
uitgeschreven mbt de MO in deze gemeente. HOD was een van de inschrijvers 
op deze aanbesteding. De gemeente Haarlemmermeer heeft eind 2011 beslo-
ten om de opdracht te gunnen aan een andere partij. 
 
Toekomstige ontwikkelingen 

De verwachting is dat in 2012 de bestaande problematiek van dezelfde zwaarte 
zal zijn als in 2011.  
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Facts & Figures Haarlemmermeer 
 
24-uurs Woonvoorziening Haarlemmermeer 

24-uurs Woonvoorziening 2009 2010 2011 

Aantal personen 83 77 110 

Aantal huishoudens 43 37 46 

Aantal mannen 10 6 10 

Aantal vrouwen 37 31 40 

Aantal kinderen 36 40 60 

Leeftijdsopbouw 2009 2010 2011 

< 18 36 40 59 

18 - 20 1 3 1 

21 - 30 23 13 21 

31 - 40 8 9 15 

41 - 50 10 8 8 

51 - 60 4 3 6 

> 61 1 1 0 

Verwijzers 2009 2010 2011 

Sociale zaken gemeente  
Haarlemmermeer 

43 37 46 

Overig 4 0 0 

Hoofdproblematiek 
(meerdere opties per cliënt) 

2009 2010 2011 

Huisvesting 43 37 46 

Huiselijk geweld 6 15 12 

Verslaving/GGZ 10 11 16 

Dagelijks functioneren 12 15 22 

Psychisch functioneren 13 16 23 

Financiën 25 24 29 

Relationeel 9 8 9 

Overig 2 0 0 
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Locatie Groningen 
 
Humanitas Onder Dak Groningen (HODG) richt zich primair op mensen met een 
detentieverleden, maar gezien de vangnetfunctie en doelstelling van Humanitas 
Onder Dak kan zij ook aan anderen die de aansluiting met de samenleving 
dreigen te verliezen, hulp en ondersteuning bieden.  
 
HKZ/primair proces 

Vanwege met name financiële redenen, heeft de organisatie in 2011 besloten 
om Humanitas Onder Dak Groningen niet middels een externe audit te laten 
certificeren conform de HKZ. Omdat HOD echter wel grote waarde hecht aan de 
kwaliteitscriteria van de HKZ en om deze ook voor de organisatie in Groningen 
zoveel mogelijk te borgen, is het organisatieonderdeel in Groningen wel on-
derdeel geweest van de interne audit, uitgevoerd door daartoe getrainde inter-
ne medewerkers vanuit de organisatie in Twente. Deze interne audit heeft er 
onder meer toe geleid, dat er aanpassingen en verbeteringen zijn doorgevoerd 
rondom de vastlegging van het primaire begeleidingsproces.  
 
Er is in 2011 regelmatig overleg geweest met de beleidsmedewerker kwaliteit 
van Humanitas Onder Dak om het primaire begeleidingsproces binnen Gronin-
gen, dat met name gericht is op arbeidstoeleiding, zo goed mogelijk af te 
stemmen op het primaire begeleidingsproces dat geboden wordt binnen heel 
HOD. Hiermee wil Humanitas Onder Dak Groningen de kwaliteit borgen van de 
geboden dienstverlening. Een ander doel is dat de medewerkers het cliëntvolg-
systeem beter kunnen inzetten bij de begeleiding van cliënten. 
 
Interne werkzaamheden Kansentraject HODG 

Het aanbod van de werkzaamheden binnen 
werkplaats ‘t Dammetje heeft zich gestabili-
seerd. Cliënten kunnen participeren in de vol-
gende werkzaamheden: houtbewerking, 
schoonmaakwerk, uitzoeken van oud papier, 
koken, onderhoudswerk, licht productiewerk. 
Met name binnen het productiewerk is er toe-
name in diversiteit en volume. 
 
Vanuit de visie van de organisatie zal Humani-
tas Onder Dak Groningen er in haar dienstver-
lening altijd naar streven de werkzaamheden 
zoveel mogelijk af te stemmen op de individuele wensen en behoeften van de 
cliënt.  
 
Externe werkzaamheden Kansentraject HODG 

’t Peddeltje 
Het aantal reserveringen voor kanoverhuur ’t Peddeltje is in 2011 in zijn totali-
teit lager geweest dan in 2010. Het slechte zomerweer is hier grotendeels de 
oorzaak van geweest; het aantal geannuleerde reserveringen lag aanzienlijk 
hoger dan in voorgaande jaren. 
 
Oud papier ophalen 
In 2011 is opnieuw een record aantal kilo's aan oud papier opgehaald. Het tota-
le gewicht is in 2011 uitgekomen op 1.028.960 kilo.  



 

 
 
 

71 

Ja
ar

d
o
cu

m
en

t 
2

0
1

1
 

Rondbrengen reclamefolders 
Het rondbrengen van reclamefolders is inmiddels een structureel onderdeel 
geworden van de externe werkzaamheden. 
 
Ontwikkelingen van de doelgroep 

Het aantal trajectvolgers uit de doelgroepen Werken na Detentie (WND) en 
Meedoen is gelijk gebleven aan 2010. Hier staat tegenover dat het aantal bege-
leidingsmaanden sterk is gestegen, in 2011 met bijna 25% t.o.v het jaar 2010. 
De trajectvolgers blijven ongeveer een maand langer in begeleiding en zowel 
gemeente als Humanitas Onder Dak vinden dit een positieve ontwikkeling. Men 
is door de meer intensievere samenwerking met de gemeente Groningen en 
andere ketenpartners in staat om snel in te springen op negatieve situaties 
rondom cliënten, zodat mensen langer in begeleiding kunnen blijven. Een lan-
ger begeleidingstraject betekent meer kans op de succesvolle uitstroom van 
een trajectvolger naar betaald werk. 
 
Het aantal klanten met een niet-betaald begeleidingstraject (taakstraffers) en 
het aantal ingezette uren door de taakstraffers is gelijk gebleven met 2010. 
 
Ontwikkeling medewerkers 

De personeelsformatie werkt nu ruim een jaar als een zelfstandig team, met 
aansturing vanuit het HOD-bedrijfsbureau. Alle medewerkers hebben in 2011 
de cursus ‘Omgang met agressie’ gevolgd. 
 
Samenwerking met de gemeente Groningen 

Humanitas Onder Dak Groningen vormt als 
officiële ketenpartner samen met de gemeente 
Groningen een hecht samenwerkingsverband 
op het gebied van ex-gedetineerde mensen. In 
het kwartaal managementoverleg en het jaar-
lijks bestuursoverleg met de gemeente Gronin-
gen is in 2011 opnieuw duidelijk geworden dat 
de gemeente blijvend tevreden is over de sa-
menwerking met HODG en de geleverde werk-
zaamheden. In 2012 zal de organisatie samen 
met de gemeente Groningen deze lijn doorzet-
ten en gezamenlijk het beleid rondom ex-
gedetineerde mensen blijven ontwikkelen en tevens kijken naar nieuw beleid 
op dit gebied zowel binnen de stad Groningen als binnen de regio. 
 
In 2011 is het Kansentraject Humanitas Onder Dak Groningen blijvend in ge-
sprek geweest met de gemeente om te komen tot een gewijzigde en meer 
structurele, stabielere financiering van de werkzaamheden. Deze gesprekken 
zullen in 2012 verder gecontinueerd worden, waarbij de aangekondigde bezui-
nigingen met betrekking tot de ID banen onderwerp van gesprek zullen blijven. 
 
Samenwerking ketenpartners 

Mede op initiatief van Humanitas Onder Dak Groningen is de stuurgroep ‘Wer-
ken na Detentie’ nieuw leven ingeblazen. Er zijn meerdere organisaties deel-
nemer geworden en de naam is veranderd in stuurgroep ‘Arbeid’. Doel van 
deze stuurgroep is om de procesbeschrijving van de begeleiding naar arbeid 



 

 
 
 
72 

Jaard
o
cu

m
en

t 2
0

1
1

 
helder te krijgen. De bedoeling is om op termijn twee keer per jaar te vergade-
ren.  
De samenwerking met de gemeente Groningen heeft op uitvoeringsniveau ge-
leid tot een structureel wekelijks werkoverleg. 
 

Toekomstige ontwikkelingen 

Humanitas Onder Dak Groningen heeft bij de gemeente Groningen aangegeven 
mee te willen denken en de mogelijkheden te willen onderzoeken om de huidi-
ge dienstverlening ook regiobreed in de provincie Groningen vorm te geven. 
Ook heeft HODG bij de gemeente aangegeven een uitzendbureau voor dak- en 
thuislozen te willen en te kunnen realiseren. 
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Facts & Figures Groningen 
 
Ophalen Oud Papier 

 Kilo's Bedrag Prijs per kg 

2009 891.340 €  47.828 €  0,0537 

2010 1.023.060 €  77.885 €  0,0761 

2011 1.028.960 €  87.167 €  0,0847 
 
 
Inkomsten 2011 

Inkomsten 2009 2010 2011 

Werken na detentie €    58.223 €    44.756 €    72.010 

Meedoen €         350 €    12.425 €    14.000 

Oud-papier €    47.828 €    77.885 €    87.167 

Kano 't Peddeltje €    19.633 €    17.046 €    15.309 

Productie €         265 €      1.195 €      3.962 

Folders €      1.724 €      2.300 €      2.408 

Totaal €  128.023 €  155.607 €  194.856 
 
 
Werk na detentie, Meedoeners en Taakstraffers in 2011 

 Trajectvolgers Instroom Uitstroom Begeleidings-
maanden 

Werk na detentie  41 31 28 173,5 
Meedoeners 10 7 8 39 

Taakstraffers 59 49 54 - 
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