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Voorwoord

Humanitas Onder Dak staat al jaren voor ‘inclusie’ ofwel 

‘meedoen’. Het kan in haar visie dan ook niet anders zijn 

dan dat een opvangorganisatie het haar cliënten mogelijk 

maakt om mee te doen. Het was dan ook juist vanwege 

deze argumentatie dat Humanitas Onder Dak na een 

boeiende stakeholdersbijeenkomst in 2016, mede op 

aangeven van deze bijeenkomst, haar arrangementen 

Opvang, Wonen, Talentontwikkeling en Advies heeft 

ingericht die in 2017 meer en meer hun beslag hebben 

gekregen. Waarbij Humanitas Onder Dak in het kader 

van integraal werken, nadrukkelijk en steeds meer de 

samenwerking met partners in haar omgeving opzoekt.

Voor het arrangement Wonen betekende dit een doorgroei 

van een project naar regulier aanbod. Een aanbod waarin 

naast ambulant begeleid wonen ook verschillende vernieu-

wende vormen van wonen met begeleiding aan cliënten 

konden worden aangeboden zoals ‘housing first’ (eerst een 

huis en dan zorgen dat de bewoner het huis behoudt), de 

‘omklap woning’ (huisvesting die na verloop van tijd door de 

bewoner zelf gehuurd wordt) of ‘huis te leen’ (huisvesting 

aan mensen die geen plek in de opvang nodig hebben maar 

vanwege schuldsanering ook niet zelfstandig kunnen huren). 

Al met al, wonen en begeleiden op maat! Naast wonen in 

een eigen woning, vormt ook een eigen inkomen onderdeel 

van de voorwaarden om mee te kunnen doen in onze 

samenleving. Inmiddels weten we uit wetenschappelijk 

onderzoek dat ‘voortdurend basale financiële zorgen 

hebben’, belemmerend is voor de verdere ontwikkeling 

van het individu of het gezin. Denk aan Mobility Mentoring 

van Nadja Jungman. Maar er zijn ook mooie best practices 

te noemen zoals ‘het goede gierenfonds’ of ‘het versnellings-

fonds’. Humanitas Onder Dak onderzoekt mogelijkheden 

om deze fondsen in te richten waardoor we in staat zijn om 

acute, ontwikkeling belemmerende schulden, op te kunnen 

lossen. Hierbij hoort natuurlijk begeleiding gericht op het 

op een goede wijze met financiën om kunnen gaan. 

Met Money Class hebben we in Enschede hierin met jong 

volwassenen zeer goede ervaringen opgebouwd. Wenselijk

is om soortgelijke hulpverlening voor meer mensen, ook 

volwassenen, beschikbaar te krijgen. Daarnaast nemen 

we deel aan een pilot Mobility Mentoring vanuit de 

Academische Werkplaats Impuls. 

Investeren in jong volwassenen vinden we bijzonder

belangrijk. Jong volwassenen moeten immers zo snel 

mogelijk weer zelf de draad oppakken, niet te lang in de 

opvang verblijven en een goede startkwalificatie op de 

arbeidsmarkt behalen. Redenen waarom Humanitas Onder 

Dak haar jongerenprojecten Kamer–Raad in Almelo en 

Enschede heeft gerealiseerd en hiervoor uitbreiding zoekt 
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in Hengelo. Een jongere die weer goed op weg is, maakt

het voor zichzelf mogelijk om zich goed te ontwikkelen. 

Hierdoor wordt in veel gevallen de vicieuze cirkel van 

armoede doorbroken waarmee de kans op het verminderen 

van toekomstige uitkeringssituaties en/of toekomstig gebruik 

van de opvang, kansrijk is. Zeer jonge kinderen horen niet 

in de opvang, vond staatsecretaris Van Rijn. Humanitas Onder 

Dak is het daar van harte mee eens en zij huisvest dan ook 

gezinnen met kinderen het liefst en zo veel als mogelijk in 

reguliere woningen met begeleiding. Helaas lukt dat niet in 

alle gevallen waarbij het ontbreken van een betaalbare en 

passende woning een reden kan zijn. Niet alleen voor 

gezinnen maar ook voor jongeren en in het algemeen voor 

mensen met schulden is het vinden van een betaalbare en 

passende woning een uitdaging. Een uitdaging die Humanitas 

Onder Dak aangaat en op verschillende manieren probeert op 

te lossen in samenwerking met woningcorporaties, betrouw-

bare vastgoedpartners en de verschillende gemeenten. En dat 

alles vanuit de gedachte: wonen doe je in een eigen woning.

In dat opzicht is de traditionele opvang ook veranderd en 

vormt de huisvesting in het Van Goolpand in Enschede voor 

Humanitas Onder Dak de nieuwe norm. Een bescheiden 

eigen woonunit met eigen sanitair en kookgelegenheid. Het 

Heemsdock pand in Hengelo, in gebruik genomen als inloop 

en een werkplek voor het arrangement Talentontwikkeling, 

biedt deze mogelijkheid op de tweede en derde verdieping. 

In nauwe samenwerking met Welbions en de gemeente 

Hengelo zijn de mogelijkheden onderzocht en lijkt dit haal-

baar. Mogelijk dat in 2018 een en ander zijn beslag krijgt. 

Het Heemsdock pand staat midden in de Hengelose samen-

leving en de mensen die het pand bezoeken geven daar 

graag uiting aan. Zij hebben in 2017 een lentefair, een 

najaarsmarkt en een kerstmarkt georganiseerd. Daarnaast 

hebben zij deelgenomen aan de fashionfair in het Rabo-

theater in Hengelo. Mooie bijdragen aan de Hengelose 

samenleving. Een dergelijke bijdrage leveren mensen vanuit 

Humanitas Onder Dak ook in andere steden. Zo verzorgen 

mensen van Dagloon in Almelo de directe omgeving in de 

binnenstad. Zo bieden mensen uit de Steenpoort in Oldezaal 

workshops aan, aan wijkbewoners. En hebben jongeren uit 

de locatie Enschede een toneelstuk gemaakt (‘Uit de Goot’) 

dat opgevoerd is in Prismare en tijdens het D’RAN festival in 

Roombeek. Verder is Humanitas Onder Dak aangesloten bij 

Cinementaal (filmhuis Concordia Enschede) om ook langs 

deze weg de maatschappelijke opvang letterlijk in beeld te 

brengen onder een breed publiek. In de programmering van 

Cinementaal is de film ‘Terug naar mijn eigen huis’ opgeno-

men en heeft het op warme belangstelling mogen rekenen. 

Kunst, Sport en Cultuur krijgen ruim aandacht binnen 

Humanitas Onder Dak. Het geeft haar cliënten de mogelijk-

heid om met hun talenten deel te nemen aan de samen-

leving. Tijdens ‘Kunst in het Volkspark’ (in Enschede) zijn 

cliënten vertegenwoordigd, zo ook tijden de Art Brut 

Biënnale (in Hengelo) en in een project ‘Kunsttafelen’ (in

het Rijksmuseum Enschede) dat samen met de Rotaryclub 

Enschede is opgezet ten behoeve van Jonge Mantelzorgers. 

Een mooie manier voor cliënten om maatschappelijke 

betrokken te kunnen zijn. 

Een bijzondere plaats in dit geheel vormt Sport. Sport als 

middel kan op zeer positieve wijze bijdrage aan de ontwikke-

ling van mensen, zo weten we inmiddels uit onderzoek maar 

ook uit de verschillende hardloopgroepen die bijvoorbeeld 

de psychiatrie rijk is. Ook het ervaren van eigen sportieve 

resultaten waarvoor men bewondering oogst van toeschou-

wers is een enorme stimulans in de ontwikkeling van mensen. 

Toch is het voor de cliëntgroep uit de opvang nog niet zo 

eenvoudig om mee te doen met sport. Veelal ontbreekt het 

hen aan een sportuitrusting, aan de mogelijkheden om de 

contributie te voldoen van een vereniging of kunnen zij 

moeilijk tot niet beantwoorden aan de eisen die een vereni-

ging aan hun leden stelt (deelname aan kantinediensten 

bijvoorbeeld). Om die reden sport Humanitas Onder Dak met 

haar cliënten bij verenigingen en dat neemt in de verschillen-

de steden ook steeds meer toe. Maar ook om deze reden 

heeft Humanitas Onder Dak de Erasmus + subsidie aange-

vraagd bij de EU. En het heugelijke nieuws is dat het haar 

gelukt is om met deze subsidie van een kleine 1 500.000 

de Social Inclusion Games 2018 te gaan organiseren. Een 

herhaling van de Social Inclusion Games uit 2010 maar nu 

met 1500 sporters uit 15 Europese landen en een uitgebreid 

side program naast een prachtig sportprogramma. 

Ik wil dit voorwoord dan ook besluiten met een uitnodiging 

aan u allen. Bezoek de Social Inclusion Games 2018 in 

Enschede. Kom met ons sporten of ga met ons in gesprek 

want tijdens deze week, eind juli begin augustus 2018, 

kunt u behalve sporten ook deelnemen aan verschillende 

workshops rondom het thema inclusie; meedoen! Ik hoop 

u dan te ontmoeten en wens u voor nu veel leesplezier,

Bert Delien,

directeur/bestuurder Humanitas Onder Dak
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Missie

Stichting Humanitas Onder Dak (HOD) is een vangnet-

organisatie (een Maatschappelijke Opvang organisatie) die 

werkt vanuit de Humanitas grondwaarden: eigen kracht, 

eigen regie, eigen verantwoordelijkheid en gelijkwaardig-

heid. Humanitas Onder Dak biedt met een vraaggericht 

aanbod hulp aan mensen die de aansluiting met de 

samenleving (in termen van meedoen/participeren) kwijt 

zijn geraakt of dreigen kwijt te raken. 

Visie 

Humanitas Onder Dak helpt het evenwicht in wonen, 

werk (waaronder dagbesteding/zingeving), eigen inkomen 

en toegang tot (sociale) voorzieningen te herstellen en 

zorgt er voor dat mensen mee kunnen blijven doen in 

de samenleving. 

De missie en de visie laten zich vertalen in de 

pay off regel die in onze communicatie wordt gebruikt:  

waar ménsen tellen

Kernfunctie Humanitas Onder Dak 

Humanitas Onder Dak heeft als kernfunctie mensen 

op te vangen en te begeleiden zodat zij mee kunnen 

(blijven) doen in de samenleving. Hierbij hanteert zij 

als randvoorwaarden:  

- het beschikken over een eigen woning

- het beschikken over eigen inkomen

- het beschikken over zinvolle dagbesteding

- het beschikken over de toegang tot voorzieningen

De Humanitas Onder Dak arrangementen voorzien hier 

in, al dan niet in eigen beheer georganiseerd dan wel in 

samenwerking met (specialistische) partners die aansluiten 

bij de Humanitas Onder Dak kwaliteitscriteria.

Kansen en (on)mogelijkheden

Humanitas Onder Dak is goed uit de transities gekomen. 

De organisatie heeft tijdig weten bij te sturen en nieuwe 

kansen weten te benutten. De herstelgerichte benadering 

middels de erkende methodiek Krachtwerk is ingevoerd en 

geïmplementeerd hetgeen de uitstroom van cliënten naar 

een zo zelfstandig mogelijk functioneren positief beïnvloedt. 

Tegelijkertijd zien we vraagstukken ontstaan op het gebied 

van zelfstandigheid, zelfredzaamheid en de landelijke 

VISIE EN DOELEN

Mission Statement
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toegankelijkheid van de opvang. Het beeld over de zelf-

standige en zelfredzame burger zal moeten worden 

bijgesteld als het over de maatschappelijke opvang cliënten 

gaat. Niet iedere maatschappelijke opvang cliënt is zo 

zelfstandig als menigeen doet vermoeden. Menig cliënt 

geeft zelf aan dat het hem of haar ontbreekt aan een 

veilig en goed functionerend sociaal netwerk maar ook 

dat het hem of haar ontbreekt aan vaardigheden om 

volledig zelfstandig te kunnen wonen, leven en werken. 

Daar staat tegenover dat ook niet alle maatschappelijke 

opvang cliënten gebaat zijn bij een plek in de opvang.

Een concept als ‘huis te leen’ of andere vormen van 

begeleid wonen zijn in die zin ook preventief te duiden. 

Hiermee kan plaatsing in de maatschappelijke opvang 

worden voorkomen waarmee niet alleen meer passendere 

oplossingen maar ook goedkopere oplossingen geboden 

kunnen worden. 

Een andere ontwikkeling is ook meer zichtbaar aan het 

worden. Met name in maatschappelijke opvang voorzie-

ningen als nachtopvang en inloop zien we een zwaardere 

cliëntpopulatie. Mogelijk een ontwikkeling als effect van 

het meer ‘naar voren organiseren’ van hulpverlening (meer 

preventief). Reden waarom we voorzichtig moeten zijn 

met de eventuele afbouw van deze voorzieningen. 

Humanitas Onder Dak streeft naar een zo beperkt mogelijk 

gebruik van de opvang zowel in capaciteit alsook in duur 

maar anderzijds waakt zij er voor dat een passend vangnet 

in de samenleving blijft bestaan. 

Organisatie

Om een passend aanbod te kunnen blijven bieden aan 

onze cliënten en financiers is de Humanitas Onder Dak 

organisatie ‘gekanteld’. In een ‘proeftuin - proces’ in de 

jaren 2014 - 2016 is de kanteling vorm gegeven en in 2017

is dit proces geborgd. De inrichting van arrangementen is 

hiervan het resultaat evenals het werken met jaarplannen 

onder het vigerende strategische beleid van Humanitas 

Onder Dak. Daarnaast zijn functies opnieuw bekeken en 

competentieprofielen opgesteld. Medewerkers die werk-

zaam waren op sterk veranderde functies hebben een 

assessment aangeboden gekregen gerelateerd aan de 

nieuwe competentieprofielen met een daarbij passend 

individueel traject van deskundigheidsbevordering. 

Daarnaast is er van locatie leidinggevenden overgegaan 

naar regioleidinggevenden en wordt er gewerkt volgens 

de inzichten van het Rijnlandse denken.

Eigen kracht, eigen regie, eigen 
verantwoordelijkheid en gelijk-
waardigheid. Waar ménsen tellen
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In 2017 ziet arrangement Opvang zich steeds vaker 

geconfronteerd met multiproblematiek bij cliënten waarbij 

gedragscomponenten de problematiek verzwaren. Met name 

de combinatie van psychiatrische problematiek en verslaving 

vertoont een stijging. Vaak vragen mensen meer begelei-

ding en moet er gezocht worden naar alternatieve manieren 

van begeleiding en opvang. Het komende jaar zal er aandacht 

zijn voor scholing van de medewerkers rond deze proble-

matiek. Er zal tevens gewerkt worden aan het bedenken 

van alternatieven voor de opvang en begeleiding voor 

deze casussen.

 

Wat is en doet Opvang?

Onder arrangement Opvang vallen alle Maatschappelijke 

Opvang gerelateerde activiteiten die zich kenmerken door 

een vangnet/trampoline functie in de vorm van tijdelijke 

opvang en begeleiding van zowel volwassenen als ook 

jongeren en kinderen.

 

Vormen en voorbeelden:

- Eerste opvang

 Een veilige ontmoetingsplek en slaapplaats middels 

 de Inloop en de Nachtopvang voor volwassenen, 

 meekomende kinderen en jongeren

- 24 Uurs opvang

 Tijdelijk verblijf met toezicht en begeleiding voor 

 volwassenen, meekomende kinderen en jongeren 

 (TOV, Kamer-Raad en Kamers met Kansen)

-  Nazorg

 Ambulante begeleiding korter dan 12 maanden na 

 verblijf in de opvang (na goedkeuring van het CIMOT)

 

Opvang werkt vanuit ´op maat´ oplossingen die flexibel 

aangepast kunnen worden aan de behoeften en wensen 

van de cliënt en diens omgeving. Het credo hierbij blijft: 

zelfstandig waar het kan, met begeleiding als het moet. 

Humanitas Onder Dak gaat uit van de mogelijkheden van 

de mens. Iedereen verdient een plek om te wonen, zoveel 

mogelijk in de samenleving. Hoewel Humanitas Onder Dak 

dit zal blijven nastreven, realiseert zij dat opvang in 

bepaalde vormen altijd nodig zal zijn. 

Ontwikkelingen

In Hengelo en Enschede zien we dat in 2017 de cijfers van 

Opvang nagenoeg gelijk zijn gebleven. In Almelo loopt dit 

juist terug. De reden voor deze terugloop is niet helemaal 

helder. Met de gemeente Almelo zullen in 2018 gesprekken 

worden gevoerd over de invulling van de plekken binnen de 

ARRANGEMENT OPVANG

De geconstateerde toename van zwaarte in 
problematiek bij cliënten van de Opvang in 2017, 

krijgt verdere focus in 2018. 
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24-uurszetting. Humanitas Onder Dak gaat er van uit dat 

de 24 uursopvang niet zal groeien qua aantal bedden, maar 

voorlopig gelijk zal blijven. Er wordt meer gezocht naar meer 

alternatieve woonvormen waarbij mensen zo snel mogelijk 

een eigen woonplek hebben. 

In alle steden waar het arrangement Opvang actief is 

(Almelo, Hengelo, Oldenzaal en Enschede), waren verdere 

lokale ontwikkelingen te zien.

 

Lokale ontwikkelingen Opvang in 2017 in Almelo 

Nachtopvang

In overleg met de gemeente is afgesproken dat Humanitas 

Onder Dak de behoefte aan nachtopvang in de gaten blijft 

houden en afhankelijk van de vraag het aantal bedden 

verhoogt, dan wel afbouwt. Wegens aan afname van het 

aantal slapers, werd begin 2017 het aantal slapers afge-

bouwd naar het oorspronkelijke aantal slapers. De reden 

hiervoor was dat een aantal nachtslapers een plek hadden 

gevonden in een woning waar kamers werden verhuurd. 

Aan het eind van 2017 nam het aantal nachtslapers 

weer toe en is de extra capaciteit binnen de nachtopvang 

weer opengesteld.

 

Kamer-Raad

Van het jongeren opvang Kamer-Raad pand aan de 

Bornebroeksestraat in Almelo is de huur opgezegd vanwege 

voorgenomen sloop per 1 juli 2017. Aangezien er nog geen 

definitieve herhuisvesting was, is uitgeweken naar tijdelijke 

herhuisvesting aan het Centrumplein in 5 appartementen. 

Ondertussen wordt er overleg gevoerd met de Woning-

corporaties voor definitieve huisvesting. Er ligt een concreet 

aanbod dat verder onderzocht wordt op haalbaarheid.

 

Lokale ontwikkelingen Opvang in 2017 in Enschede 

Winternood Nachtopvang

In de winter van 2016-2017 beheerde Humanitas Onder Dak 

de Winternood Nachtopvang  (WNNO). Deze vorm van 

opvang opent bij een temperatuur van 2 graden Celsius of 

kouder.  Direct was er een toename te zien van het aantal 

mensen dat gebruik heeft gemaakt van de WNNO ten 

opzichte van de voorgaande jaren. Er is een aantal vaste 

bezoekers dat jaarlijks terugkomt, maar ook waren er veel 

nieuwe gezichten. Samen met de gemeente en partners 

heeft Humanitas Onder Dak voor veel mensen een vervolg-

plek kunnen vinden en nam het aantal slapers na verloop 

van tijd af. In totaal hebben 101 verschillende mensen 

gebruik gemaakt van de WNNO.

In de winter van 2017-2018 opent Humanitas Onder Dak 

wederom de WNNO.  De aantallen lijken redelijk gelijk met 

het afgelopen jaar. Er kan echter wel vast worden gesteld 

dat een aantal vaste slapers niet meer komt omdat elders 

structureel een andere woonvorm is gevonden bij een 

andere organisatie die een alternatief woonconcept heeft 

gelanceerd. De medewerkers van het bemoeizorgteam 

van Tactus en Mediant komen regelmatig langs om met 

mensen te praten en te kijken of ze samen aan een 

structurele oplossing kunnen werken voor mensen met 

een verslavings- of psychiatrische achtergrond.

TOV en Money Class

Binnen de TOV (Opvangvoorziening voor Twentse jongeren) 

worden middels het project Money Class jongeren geholpen 

met hun financiële situatie. Ruim 80% van de jongeren 

binnen TOV heeft één of meerdere schulden. Ook in 2018 

zal het project doorgang vinden. 

 

Een medewerker van Stichting Maatschappelijke Dienst-

verlening heeft met alle jongeren van de TOV een kennisma-

kingsgesprek om de financiële situatie te bekijken en in 

kaart te brengen. Als een jongere geen schulden heeft en er 

lijken geen problemen te zijn, dan kan het bij één gesprek 

blijven. Op het moment dat er schulden zijn of er is nog 

geen inkomen, dan wordt het contact voortgezet. Er is 

aandacht voor het aanvragen van de uitkering en eventuele  

toeslagen. Tevens worden de uitgaven en schulden onder 

de loep genomen en wordt gekeken naar de wijze waarop 

er met geld wordt omgegaan. Hierdoor worden jongeren 

geholpen om na hun vertrek uit de TOV zo zelfstandig 

mogelijk om te gaan met geld waardoor er geen nieuwe 

financiële problemen ontstaan.

We have a dream

Met behulp van een subsidie van het Kansfonds is het 

project We have a dream begonnen. Dit samenwerkings-

verband tussen Humanitas Onder Dak, Alifa en Match van 

Humanitas Onder Dak gaat uit 
van de mogelijkheden van de mens. 
Zelfstandig waar het kan, met 
begeleiding als het moet.
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Humanitas is een maatjesproject voor jongeren, gericht op 

het maken van matches tussen jongeren en vrijwilligers.

 Jongeren van Kamer-Raad en TOV konden deelnemen aan 

dit project. Elke maandagavond vond er een Meet & Greet 

plaats tussen de jongeren en vrijwilligers in Humanitas 

Onder Dak locatie HCBCentre. De avonden waren gericht 

op ontspanning en ontmoeting in een veilige omgeving. 

De avonden werden goed bezocht en in 2017 waren er 8 

positieve koppelingen. In 2018 loopt dit project door met 

subsidie van het Kansfonds. Er wordt ingezet op 15 matches.

Lokale ontwikkelingen Opvang in 2017 in Hengelo

Kamer-Raad

De gemeente Enschede heeft als centrumgemeente 

Humanitas Onder Dak verzocht om te starten met een 

Kamer-Raad jongerenvoorziening in Hengelo. Gemeente 

Hengelo staat hier positief tegenover. Er wordt gekeken 

naar huisvesting op de lange termijn. Hiervoor is ook

een pand in beeld. Tot de oplevering van dit pand zal 

Humanitas Onder Dak in 2018 enkele tijdelijke woningen 

huren van de Woningcorporatie om vast aan de vraag 

te kunnen voldoen.

Huisvesting 24 uurs opvang

Op dit moment is de 24-uurs opvang in Hengelo onder-

gebracht in 2 aparte locaties. Aangezien beide locaties 

sterk verouderd zijn, is er een start gemaakt met het 

uitkijken naar vervangende huisvestingsmogelijkheden. 

Op dit moment wordt onderzocht of er mogelijkheden

zijn om in de Humanitas Onder Dak locatie Heemsdock 

ook woonvoorziening te realiseren.

Heemsdock

Vanuit het pand Heemsdock, dat ruimte biedt voor inloop 

en activiteiten op het gebied van Talentontwikkeling, zijn 

diverse activiteiten opgezet  om meer verbinding te zoeken 

met de wijk en de stad. Bij de ingang hebben kunstenaars 

een wanddecoratie gemaakt die de industriële ontwikkeling 

van de plek waar weergeeft waar vroeger de Heemaf fabriek 

stond en nu Humamitas Onder Dak voorziening. In de 

decoratie is tevens een deel van de toespraak verwerkt die 

wethouder ten Heuw gaf tijdens de opening van Heemsdock. 

 

De inloop van het Heemsdock heeft de ruimte opengesteld 

voor het project Muziek bij de Buren. Dit project biedt 

plaatselijke muzikanten een podium bij mensen thuis. 

Inwoners zetten hun deuren open en stellen hun huiskamer 

beschikbaar voor optredens. Het gaat om ontmoeting, 

de intieme sfeer van diverse huiskamers en  het samen 

genieten van muziek. Ondanks het slechte weer zijn diverse 

bezoekers uit de stad langs geweest om te genieten van de 

muziek bij Heemsdock. De volgende keer zal Heemsdock 

haar huiskamer wederom beschikbaar stellen.

 

Daarnaast is een aantal markten georganiseerd op het 

parkeerterrein van Heemsdock waaronder een kerstmarkt, 

een voorjaarsmarkt en een kleedjesmarkt in het kader van 

burendag. Het is een middel om mensen van buitenaf naar 

de locatie te krijgen en te laten zien wie je ben ten wat je doet.

Er wordt meer gezocht naar meer 
alternatieve woonvormen waarbij 
mensen zo snel mogelijk een eigen 
woonplek hebben.
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14 Het arrangement Talentontwikkeling heeft in 2017 het 

interne en externe portfolio nog meer onder de aandacht 

gebracht. Een mooie ontwikkeling is dat de reeds gebruikte 

leer-werklijnen zijn uitgebreid met groen, kunst & cultuur en 

ICT & digitale media, waaronder de inzet van het instrument  

Serious Gaming. Elke deelnemer krijgt een eigen Groeimap 

en kan gebruik maken van de daaraan verbonden ontwik-

kellijn om deel te nemen aan één van de zes leer-werklijnen. 

Met deze werkwijze wordt duidelijk in beeld gebracht waar 

iemand staat (op welke trede) als het gaat om participeren 

in de samenleving. Los van deze leer-werklijnen blijft 

maatwerk nodig en mogelijk ten aanzien van leren & 

werken per individu als blijkt dat de leer-werklijnen niet 

passen bij de talenten en/of wensen van de deelnemer. 

De volgende leer-werklijnen kunnen nu worden gevolgd:

1. Dienstverlening (o.a. zorg & welzijn)

2. Groen (o.a. tuin- en wijkonderhoud)

3. Ambacht (o.a. hout & textiel, creatieve werkvormen)

4. Kunst (o.a. mozaïek & schilderen, culturele werkvormen)

5. Horeca (o.a. koffie schenken, bediening, 

 voeding bereiden, HACCP-regels)

6. ICT & digitale media (o.a. Serious Gaming, 

 computer vaardigheden)

Wat is er terecht gekomen van de jaardoelen uit 2017 

en wat nemen we mee naar 2018?

Het doel om een duidelijk aanbod van Talentontwikkeling 

te formuleren met een eenduidige boodschap over de 

inhoud is gerealiseerd met het aanbod van de zes leer-

werklijnen. Serious Gaming is in het HCBCentre in Enschede 

kleinschalig ingezet en werd met enthousiasme door deel-

nemers ontvangen. Bij de gemeente Enschede is dit onder 

de aandacht gebracht waar er met interesse kennis van 

is genomen. ICT toepassingen voor deelnemers waren al 

langere tijd in Oldenzaal beschikbaar en zijn in 2017 ook in 

Enschede en Hengelo geïntroduceerd. De eerste contacten 

voor samenwerking met de Dutch Game Garden en Saxion 

Creative Media & Game Technology zijn eind 2017 gelegd 

en worden in 2018 verder uitgerold. Bij succesvolle deel-

name in Enschede wordt Serious Gaming ook op andere 

locaties geïntroduceerd.

Talentontwikkeling wil dienstverlenend vraagbaak en 

kennisbank zijn voor expertise met betrekking tot de 

participatieladder, vrijwilligerswerk, scholing en arbeids-

toeleiding. Er zijn verkennende gesprekken geweest met 

gemeenten en werkplein op managementniveau om af 

te tasten hoe de regels omtrent de toegang tot de WMO 

gehandhaafd en/of gehanteerd worden. Lokaal wordt hier 

ARRANGEMENT TALENTONTWIKKELING

Onder Talentontwikkeling werd 
in 2017 Serious Gaming ontwikkeld. 

Een concept waarmee succeservaringen 
opgedaan kunnen worden als het gaat om werk. 
Verder waren er activiteiten in verbinding met 

kunst en toneel en kwam er een verdieping 
en verbreding van het aanbod. 
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verschillend mee omgegaan. Op uitvoerend niveau is 

gebleken dat medewerkers van Talentontwikkeling over 

voldoende vakinhoudelijke kennis beschikken van keuken-

tafelgesprek tot uitstroom vanuit Talentontwikkeling en 

de voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen 

voor een Maatwerkvoorzieningstraject. In 2018 zullen er 

uitwisselingen worden georganiseerd of gastsprekers 

worden gevraagd van UWV / gemeente en Werkplein over 

de wetten en regels omtrent bijstand (participatie-uitkering), 

werk, subsidieregelingen, de WIA/WAO en WMO.

De cijfers van Talentontwikkeling laten een lichte groei zien 

in WMO trajecten. Ondanks de nieuwe instroom, is er nog 

geen sprake van een grote toeloop van deelnemers. Uit het 

aantal nieuwe trajecten vanuit gemeente Oldenzaal is wel 

gebleken dat Talentontwikkeling in de Steenpoort goed op 

de kaart staat met een eenduidig aanbod en de mogelijk-

heid om leer-werktrajecten uit te voeren.  

Talentontwikkeling in de samenleving & 

in verbinding met kunst

Op alle locaties zijn in 2017 nieuwe technieken in huis 

gehaald, zoals houtbranden en ook werd een workshop 

pottenpakken/keramiek gevolgd. Daarnaast werden 

regelmatig markten bezocht waaronder Kunst in het 

Volkspark in Enschede. Ook werden er zowel in Hengelo 

als Oldenzaal eigen markten georganiseerd waarbij aStory 

kunst werd verkocht. Bij het Heemsdock in Hengelo was 

er een lentefair, een najaarsmarkt en een kerstmarkt. 

Bij de Steenpoort in Oldenzaal werd een succesvolle 

Burendag met workshops georganiseerd. Daarnaast hebben 

talentvolle deelnemers met een eigen stand deelgenomen 

aan de Fashionfair in het Rabotheater in Hengelo. 

Bij Talentontwikkeling Enschede werd door een deelnemer 

een toneelstuk geschreven: Uit de Goot. De schrijver werd 

tevens regisseur van het toneelstuk dat met deelnemers 

van Talentontwikkeling (onder andere cliënten vanuit de 

Opvang) met groot succes werd opgevoerd in theater 

Prismare en tijdens het D’RAN festival in het Roombeek. 

Aansluiting bij kunstevenementen zal in 2018 verder 

navolging krijgen met deelname aan de Art Brut Biënnale

in Hengelo. Voor een kunstveiling in het voorjaar van 2018 

zijn artistieke betontafels gemaakt bij Talentontwikkeling 

die door kunstenaar worden verheven tot kunsttafels om

te worden geveild in het Rijksmuseum Enschede.

Talentontwikkeling lokaal in beeld

In het Heemsdock in Hengelo werd een lunchroom 

gerealiseerd die dagelijks wordt gebruikt door deelnemers 

maar ook voor externen kan worden gereserveerd. 

In Oldenzaal is expertise verworven op het verkrijgen van 

leer-werktrajecten maar ook hoe daarmee om te gaan als 

het gaat om de begeleiding en terugkoppeling naar de 

gemeente aangezien er sprake is van een sterk gereduceerd 

tarief ten opzichte van een regulier WMO-traject. 

Een aandachtspunt in Oldenzaal is dat er ondersteuning 

nodig is gebleken om rapportages en evaluaties adequaat 

bij te houden. Hier wordt in 2018 in de formatie rekening 

mee gehouden. In het pand van Dagloon Almelo is de 

etalage aansprekend ingericht waardoor winkelend publiek 

oog krijgt voor Dagloon. In het najaar zou minister-president 

Mark Rutte Dagloon bezoeken na een gedane belofte 

daartoe in 2014. Doordat de kabinetsformatie een langdurig 

proces was, is dit bezoek uitgesteld tot januari 2018. Er zijn 

lopende opdrachten en inkomsten die vanuit Dagloon 

worden gemonitord zonder dat er sprake is van concurrentie-

vervalsing. Daarbij is er ook aandacht aan voorkoming van 

oneigenlijk gebruik van Dagloon door commerciële aanbie-

dingen te vermijden en te focussen op dienstverlening 

aan mensen in de bijstand en service aan de binnenstad. 

De kracht van Dagloon ligt in de zeer laagdrempelige 

toegang om deze meest kwetsbare doelgroep in Almelo 

te verleiden om deel te nemen waarbij in 2017 aansluiting

is gerealiseerd bij nieuw ontwikkeld aanbod van Talent-

ontwikkeling in Almelo. 

In het HCBCentre in Enschede is een eigen ruimte voor 

Talentontwikkeling gerealiseerd waarbij het Serious Gamen 

is ingericht maar waar tevens laagdrempelig artistieke 

vaardigheden kunnen worden uitgevoerd en waar gesprek-

ken in een eigen kantoor kunnen plaatsvinden. Daarmee is 

tevens een basis gelegd voor de digitale ontwikkeling door 

ICT/computervaardigheden aan te bieden in het HCBCentre. 
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Eén van de speerpunten van Humanitas Onder Dak in 

het jaar 2017 was de totstandkoming van het arrangement 

Wonen. In het voorjaar van 2017 is het project Wonen 

geëvalueerd en dit heeft geresulteerd in de realisatie van 

deze nieuwe dynamische afdeling en de aanstelling van 

een manager Wonen. 

Iedereen heeft recht op een passende (aansluitend bij 

de specifieke wensen en behoeften ), betaalbare, veilige

en gezonde huisvesting. Daarom ziet Wonen het als haar 

opdracht om alle mensen te helpen die zich bij het arrange-

ment Wonen van Humanitas Onder Dak melden en die 

vanwege  psychosociale uitdagingen niet op eigen kracht 

direct zicht hebben op een nieuw onderkomen bij de 

reguliere huisvestingsorganisaties.

Toekomstvisie op wonen

Dit ziet Wonen

Het is niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid om een 

huis te hebben waar je fijn kan gaan slapen, onder een 

warme douche kan gaan staan, je vrienden kunt ontvangen 

of met je poppen kan spelen. Dagelijks doen nog genoeg 

mensen een beroep op Humanitas Onder Dak. Voor mensen 

die geen financiële problemen hebben is het vinden van 

(vervolg) huisvesting doorgaans geen probleem. Maar een 

groep mensen is lastiger te bemiddelen. De mate van met 

name de economische zelfredzaamheid is klein. De maat-

schappelijke opvang spant zich dagelijks in om in samenwer-

king met corporaties en andere huisvestingspartners alsnog 

deze mensen te huisvesten. Maar het kan anders. Hoe?

Idealen

Iedereen woont in een huis. Bij voorkeur in de wijk, midden 

in de samenleving. Dat is de beste plek om weer mee te 

doen, te zorgen voor inkomen en een zinvolle dag invulling 

en toegang te krijgen tot maatschappelijke voorzieningen. 

Centrale voorzieningen voor opvang in de regio zijn 

afgebouwd. Niemand kan zijn woning nog verliezen, 

er is alleen maar wat te winnen. Bij grote problemen krijgt 

de bewoner extra begeleiding in de eigen woning. Wonen 

en begeleiding op maat. Passend bij de woon-

wensen en mogelijkheden van de kwetsbare burger. 

Maar daar is de maatschappij nog niet op ingericht. 

Wat gaat Wonen daar nu aan doen? 

Dit doet Wonen

Arrangement Wonen helpt op een aantal manieren kwets-

bare burgers die (nog) niet in staat zijn zelf een woning te 

vinden. Een van de manieren is het bieden van hulp bij het 

voorkomen dat de woning moet worden verlaten wanneer 

ARRANGEMENT WONEN

Arrangement Wonen ontwikkelt zich in 2017 
van project naar regulier aanbod. 
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sprake is van zowel verwijtbaar als niet-verwijtbaar buurto-

verlast en financiële zorgen. Daarnaast door hulp bij het 

behouden van de huidige woning wanneer geen sprake is 

van overlast maar de verstandelijke, lichamelijke en econo-

mische zelfredzaamheid nog onvoldoende is om normaal 

maatschappelijk verkeer mogelijk te maken. Tevens hulp bij 

het vlot vinden van een woonplek voor hen die thuisloos zijn 

geraakt. En tot slot biedt Wonen extra individuele begelei-

ding aan kwetsbare mensen met meervoudige problematie-

ken bij het verhogen van de kwaliteit van leven op de 

thema’s werken, inkomen en gezondheid.

Doorontwikkeling aanbod 

Het jaar 2017 heeft voor het arrangement Wonen in het 

teken gestaan van de doorontwikkeling van het huidige 

aanbod. Naast woonadvies biedt het arrangement Wonen 

Beschermd Wonen Modulair en in het kader van de WMO; 

Housing First Twente en ambulante woonbegeleiding. 

De ondersteuning vindt daarbij in de eigen woning plaats, 

maar Wonen kan ook woningen/ studio’s aanbieden die 

zij huurt en beschikbaar stelt aan de cliënt. Daarbij zijn 

verschillende woon-huurconstructies (waaronder omklap - 

en terugklapconstructies) mogelijk. In 2017 heeft Wonen 

83 trajecten begeleid waarvan 19 trajecten gedurende het 

jaar zijn afgesloten. Op 31 december 2017 had Wonen 

64 cliënten in begeleiding.

 

Beschermd Wonen Modulair

Modulair wonen wordt aangeboden aan cliënten die over 

een zelfstandige woonruimte kunnen beschikken waarin zij, 

in principe, zelf zorgen voor het betalen van de huisvesting. 

Cliënten van modulair wonen nemen deel aan de samen-

leving waarbij zij moeten kunnen beschikken over eigen 

woonruimte, een zinvolle dag invulling, eigen inkomen en 

toegang tot voorzieningen. Een cliënt krijgt een beschermde 

woonruimte binnen de huisvestingsmogelijkheden van 

Humanitas Onder Dak. Daarbovenop ontvangt hij of zij 

bijzondere maatwerkhulp en -begeleiding in modules 

precies afgestemd op wat men nodig heeft. Deze modules 

worden geboden op basis van een CIMOT-indicatie. 

Humanitas Onder Dak heeft in het voorjaar de Gedragscode 

Beschermd Wonen Twente toegekend gekregen waarmee 

een vervolgstap is gemaakt om Beschermd Wonen Modulair 

zorginhoudelijk en randvoorwaardelijk (veiligheid en huis-

vesting) te verbeteren.

In 2018 heeft Wonen 9 cliënten in zorg gehad waarvan 

4 zijn doorgestroomd naar een andere plek of waarbij 

de beschermd wonen indicatie is overgegaan op een 

maatwerkvoorziening. Twee van de vijf cliënten die op 

31 december 2017 nog onder Beschermd Wonen vielen 

ontvingen twee cliënten de module Extra Zorg & Onder-

steuning. De overige drie cliënten ontvingen alleen de 

module Huisvesting. De intensiteit van de begeleiding 

van deze cliënten is in 2017 zeer hoog geweest. Het heeft 

veel van de organisatie gevraagd. In een enkel geval is de 

begeleiding met wederzijdse goedkeuring beëindigd.

De cliënt ontvangt nu zorg bij een andere organisatie.

In opdracht van de centrum gemeente Enschede worden 

beschermd wonen plekken in Haaksbergen (5-7) en Olden-

zaal (10) voor met name jongeren beschermde gerealiseerd. 

Daarbij wordt nauw samengewerkt met de lokale corporaties, 

het CIMOT en de gemeenten. Er is gekeken naar slimme 

gemengd wonen concepten waarbij jongeren die wat extra 

begeleiding nodig hebben, samenwonen met hen die deze 

hulp kunnen bieden. In deze ontwikkeling worden ook de 

mini-woningen meegenomen en het gebruik van deze op 

braakliggend terrein. De realisatie van de beschermd wonen 

plekken zal in 2018 plaatsvinden.

Housing First Twente

In het Housing First-traject krijgen mensen eerst individuele 

woonruimte aangeboden. De intensieve ambulante begeleiding 

die ook nodig is, volgt pas daarna. Er worden nauwelijks 

Via arrangement Wonen van 
Humanitas Onder Dak kunnen kwets-
bare burgers wonen op maat; passend 
bij de individuele woonwensen en 
mogelijkheden. Wonen treedt hierbij 
op als intermediaire tussen cliënt en 
huisvestingpartners voor de juiste 
match. Het uitgangspunt is daarbij 
veilig, stabiel en betaalbaar wonen. 
Het is aan Wonen om deze rand-
voorwaarden te agenderen bij 
huisvestingspartners in de regio. 
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voorwaarden gesteld om de woonruimte te krijgen. 

De gedachte is dat als iemand beschikt over huisvesting, 

beschikt over tijd en rust die nodig is om andere verbeter-

doelen in zijn leven te formuleren. Aan die doelen wordt 

vervolgens met de begeleiding gewerkt.

In 2017 heeft Wonen 18 cliënten begeleid waarvan 2 

trajecten zijn afgesloten. De meeste deelnemers hebben te 

maken met problemen van psychiatrische aard. De intensiteit 

van begeleiding is zeer groot. Wonen praat mee binnen de 

regio Twente om goed grip te krijgen op deze ‘zorgmijden-

de’ medemens zodat deze de juist zorg en begeleiding 

krijgen. Voor alle deelnemers wordt toegewerkt naar het 

‘omklappen’ van de woning waarmee de woning op naam 

van de deelnemer zelf komt te staan. De ambulante zorg zal 

dan in de meeste gevallen worden voortgezet om terugval 

te voorkomen. Inhoudelijk is Housing First Twente getoetst 

aan de oorspronkelijke bouwstenen van de methodiek. 

De toetsing heeft geleid tot meer nadruk in de begeleiding 

op het verbreden van het netwerk en de stimulering van een 

zinvolle dag invulling van de deelnemers. Housing First For 

Youth blijkt een goede aanvulling op het huidige aanbod 

van Wonen. Hier is verder op georiënteerd waarvoor in 

januari 2018 in Europees verband scholing wordt gevolgd. 

Het Leger des Heils en Humanitas Onder Dak hebben in 

opdracht van de centrum gemeenten Enschede en Almelo 

verkend of in gezamenlijkheid Housing First in Twente  

aangeboden kan worden als een passend en efficiënt 

aanbod voor mensen die anders in de maatschappelijke 

opvang terecht zouden komen. De verkenning heeft nog 

niet geleid tot een gezamenlijke subsidieaanvraag. 

In 2018 worden gesprekken voortgezet.

Ambulante woonbegeleiding

Ambulante woonbegeleiding is in het kader van de WMO 

een derde begeleidingsvorm binnen het arrangement 

Wonen, en bestemd voor mensen die over een eigen, 

zelfstandige woonruimte beschikken, maar begeleiding 

wensen bij zaken die niet of niet geheel zelfstandig lukken. 

In 2017 heeft Wonen 56 cliënten begeleid waarvan 13 

trajecten zijn afgerond. De begeleidingsvorm wordt steeds 

meer ingezet als preventie-instrument om mensen die 

dreigen dakloos te worden, te helpen bij het behouden 

van de woning.

.

Nieuw aanbod

In 2017 is in opdracht van de centrum gemeente Enschede 

samen met het Leger des Heils een begin gemaakt met de 

ontwikkeling van een ‘tijdelijk wonen- concept ‘Huis te 

Leen’; in de gemeenten Borne, Hengelo, Haaksbergen, 

Losser, Enschede, Oldenzaal, Dinkelland en Hof van Twente. 

Dit is bestemd voor mensen die net dakloos zijn of worden, 

en waarbij in een kort tijdsbestek problemen op diverse 

leefgebieden kunnen worden opgelost en waarbij sprake 

is van een kortdurende en lichte begeleidingsvraag. 

Hieronder vallen ook de zogenaamde ‘pechmannen’. 

Zij zijn de nieuwe daklozen die zichzelf wel kunnen redden, 

als ze maar snel hulp krijgen. De pechmannen worden 

dakloos door schulden, ontslag of een scheiding. Andere 

oorzaken zijn bijvoorbeeld hoge woonlasten, het tekort 

aan betaalbare woningen en de verlaging van bijstandsuit-

kering voor samenwonenden. Mannen en vrouwen die in dit 

profiel vallen, hebben geen psychiatrische of verslavingspro-

blemen. Met dit experiment beoogt de centrum gemeente 

Enschede kennis en ervaring op te doen. Deze ervaring kan 

gebruikt worden richting 2022, als gemeenten voor de 

opgave staan om beschermd wonen en maatschappelijke 

opvang toekomst bestendig te organiseren en inhoudelijk 

door te ontwikkelen. In 2018 wordt het experiment 

daadwerkelijk geeffectueerd. 

Veiligheid

Er is sprake van een toename van problematiek van 

cliënten van Humanitas Onder Dak al dan niet veroorzaakt 

door verregaande extramuralisering en bezuinigingen in de 

zorg. Dit leidt naast risico’s van persoonlijke aard bij zowel 

cliënten als medewerkers, en meer risico’s van materiele 

aard, ook tot risico’s in de direct (woon-leef) omgeving van 

Met het tijdelijk wonen - concept 
‘Huis te Leen’ kunnen straks ook de 
‘pechmannen’ worden geholpen. 
Leger des Heils en Humanitas 
Onder Dak trekken samen op in 
regionaal experiment voor mensen 
met een kortdurende en lichte 
begeleidingsvraag
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de cliënt. Hier valt de denken aan de directe buren, 

de wijk maar ook aan collega instellingen en/ of openbaar-

bestuur. In 2017 is een begin gemaakt om de alertheid en 

veiligheidsbewustzijn van begeleiders en cliënten bij het 

(vroeg) signaleren van veranderend gedrag te vergroten. 

Hierin wordt ook opgetrokken met o.a. het Veiligheidshuis. 

In 2018 wordt dit voorgezet. 

Woon CV

Wonen heeft in samenwerking met corporaties gewerkt 

aan een overzichtelijke vragenlijst rondom huisvesting van 

cliënten. De vragen gaan o.a. over woonwensen, mogelijk-

heden rondom vervolghuisvesting in relatie tot het besteed-

baar inkomen en om inzicht te krijgen in belemmerende 

factoren die huisvesting lastig maken. Met dit Woon CV 

kan de huizenzoeker in gesprek gaan met een corporatie 

of andere huisvestingspartner. Gedurende het jaar is het 

Woon CV aangescherpt zodoende nog meer aan te 

sluiten bij de wens van ketenpartners en cliënten.
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Onderzoek, 
Ontwikkeling & Innovatie

Maatschappelijke Vraag Almelo

Het vorig jaar aangekondigde project Maatschappelijke 

Vraag Almelo is in het verslagjaar samen met betrokken 

partijen Dimence, Tactus , Leger des Heils en de RIBWGO, 

verder uitgewerkt. Humanitas Onder Dak treedt op als 

penvoerder en Erik van Es van Insights Zorg is als extern 

projectleider aangetrokken. 

De uitwerking van dit project richt zich op een vernieuwende 

aanpak van dak- en thuisloosheid en met name het voorkomen 

daarvan. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om nieuwe 

instroom van dak- en thuislozen te reduceren,  om sneller 

passende huisvesting te vinden voor mensen uit de maat-

schappelijke opvang en naar manieren  waarbij schulden 

geen belemmering meer vormen voor het vinden van 

zelfstandige huisvesting. Er wordt tevens gekeken op welke 

manieren de gemiddelde verblijfsduur in de maatschappelijke 

opvang kan worden teruggebracht en de ervaren overlast 

veroorzaakt door dak- en thuislozen kan worden terugge-

drongen. Naar verwachting worden de resultaten van dit 

project gepresenteerd in het eerste kwartaal van 2018.

HKZ Certificatie

In 2017 heeft Humanitas Onder Dak net als voorgaande 

jaren een positieve externe HKZ audit gehad waarmee 

de HKZ certificering is gecontinueerd. De certificering 

vond dit jaar plaats volgens het nieuwe schema Maatschap-

pelijke Opvang.
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Organisatiestructuur

Humanitas Onder Dak is een Maatschappelijke Opvang- 

organisatie. Om transparantie te behouden heeft zij de 

Humanitas Onder dak Groep opgericht. Hierin zijn de 

Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur ondergebracht. 

Onder deze stichting vallen twee lokale stichtingen; 

Humanitas Onder Dak Twente en Humanitas Onder 

Dak Groningen. In 2017 heeft Humanitas Onder Dak 

Twente haar organisatiestructuur aangepast. 

Middels het inrichten van 4 arrangementen Opvang, 

Talentontwikkeling, Wonen en Advies beweegt de 

organisatie mee met de veranderingen in het werkveld 

en richt ze zich op de toekomst.

Raad van Bestuur

De eenhoofdige Raad van Bestuur in de functie van 

directeur/bestuurder ressorteert onder de Raad van 

Toezicht. Taken en verantwoordelijkheden tussen de 

Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn geregeld 

via een reglement voor de Raad van Toezicht, een

directiestatuut en een directiereglement. 

In de jaarrekening is de bezoldiging van de directeur/

bestuurder vermeld.

Organisatie
 

Directeur/bestuurder

Naam Bert Deliën

Leeftijd 57

Geslacht Man

Omvang dienstverband Full time

Nevenfuncties op 31-12-2017  Lid van de Raad van Toezicht van de Viermarken, 

 (zorgboerderij)

 Bestuursvoorzitter Social Inclusion Games Nederland  

 Lid stuurgroep Academische Werkplaats & Herstel

 Lid Akropolisberaad (samenwerkingsverband van 

 landelijk werkende Humanitas organisaties)
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Raad van Toezicht

Raad van Bestuur

Humanitas Onder Dak Groep

Humanitas Onder Dak Groningen

Locatie Groningen

Humanitas Onder Dak Twente

Opvang

Talentontwikkeling

Wonen

Advies

Ondernemingsraad

Bedrijfsbureau

Cliëntenraad

Staf



24

HUMANITAS ONDER DAK

JAARDOCUMENT 2017

Binnen Humanitas Onder Dak wordt de Governance code 

Welzijn & Maatschappeljke Dienstverlening gehanteerd 

en wel specifiek het Raad van Toezicht- model.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. Zij ontvangt 

ondersteuning van het bestuurs- en directiesecretariaat. 

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een  

onkostenvergoeding (zie jaarrekening). De RvT is  

aangesloten bij de NVTZ (Nederlandse Vereniging  

Toezichthouders Zorg).

Algemeen

De Raad van Toezicht (RvT) binnen Humanitas Onder Dak 

wenst een betrokken RvT te zijn. Zij geeft hier uiting aan 

door op locatie te vergaderen en voorafgaande aan de 

vergadering een informeel koffie-uurtje te organiseren 

voor medewerkers en cliënten. Hierdoor laat de Raad 

van Toezicht zich op informele wijze informeren over 

de gang van zaken binnen de organisatie. 

Aantal vergaderingen

In totaal heeft de RvT  in 2017 5 keer vergaderd, waarvan 

1 keer voor de jaarlijkse evaluatie.

Werkbezoeken

Verder heeft de RvT op 1 juni 2017 een uitgebreid 

werkbezoek gebracht aan de locatie Groningen. Zij 

heeft aandacht besteed aan dit organisatieonderdeel 

dat een groei doormaakt. Binnen dit werkbezoek is 

uitgebreid aandacht geweest voor  veilig en verant-

woord wonen, leven en werken. 

Thema’s uit portefeuilleoverleg  en vergadering

Thema’s waar de Raad van Toezicht specifiek aandacht 

aan heeft besteed in portefeuilleoverleg dan wel in de 

reguliere vergadering, zijn geweest:

- Communicatie en PR, de presentatie van de nieuwe

 website en aandacht voor social media gebruik

- Subsidie verlening; in het kader van de aanvragen

 en beschikkingen, maar ook de archivering en 

 het onderhouden van contact met betreffende  

 gemeenten

- Evaluatie van het NVTZ lidmaatschap

- De nieuwe Governance Code Sociaal Werk 

 Nederland (RvT model). Als uitwerking hiervan 

RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht wenst naast de contacten 
met de bestuurder en de vertegenwoordigende 

organen als de OR en de CR, nadrukkelijk direct 
contact met zowel medewerkers als cliënten uit 

de organisatie.
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 zal aandacht besteed gaan worden aan de vraag in

 hoeverre binnen HOD gehanteerde reglementen 

 (RvT en RvB) op juiste wijze afgestemd zijn op deze

 nieuwe Governance Code

- Het organisatieveranderingsproces en dan specifiek

 de invoering van de competentieprofielenatlas

- WNT normering

- Verzwaring van de problematiek onder cliënten

- Risicomanagement

Veranderingen in de RvT

De heer Oudenaarden is herbenoemd en mevr. Veuger 

heeft te kennen gegeven haar Raad van toezicht 

deelname na 23 maart 2018 niet te willen verlengen. 

Hiervoor zal een werving en selectie procedure 

worden opgestart.
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Leden Raad van Toezicht

Naam Bert Otten

Leeftijd 54

Geslacht M 

Begin lopende zittingstermijn 01-12-2016

Einde lopende zittingstermijn 01-12-2019

Hoeveelste zittingstermijn Derde 

Op voordracht benoemd namens OR 

Hoofdfunctie Senior adviseur Radar Advies

Nevenfuncties op 31-12-2017 Bestuurslid Jeugdsportfonds Overijssel

 Voorzitter St. Bijenkorf HVV Tubantia

 Bestuursvoorzitter Poppodium Metropool 

 Fellow Wiardi Beckman Stichting

Functie in RvT Voorzitter

 

Naam  Nicole Veuger

leeftijd  46

Geslacht V

Begin lopende zittingstermijn 26-03-2015

Einde lopende zittingstermijn 26-03-2018

Hoeveelste zittingstermijn Tweede

Hoofdfunctie Directeur-eigenaar/adviseur coNpact advies & interim

 Partner in Sociaal domijn

Nevenfuncties op 31-12-2017 Voorzitter kinderboerderij Kiboe in Brummen

Functie in RvT Lid

 

 

Naam Monique van der Valk

Leeftijd 46

Geslacht V

Begin lopende zittingstermijn 01-12-2016

Einde lopende zittingstermijn 30-11-2019

Hoeveelste zittingstermijn Eerste

Hoofdfunctie Directeur Bedrijfsvoering Stichting Participe Holding

Nevenfuncties op 31-12-2017 Bestuurslid Stichting Zorg voor Borstvoeding, 

 functie Penningmeester

Functie in RvT Lid
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Naam Bert Oudenaarden

Leeftijd 60

Geslacht M

Begin lopende zittingstermijn 20-12-2017

Einde lopende zittingstermijn 20-12-2020

Hoeveelste zittingstermijn Derde

Hoofdfunctie Senior adviseur publieke gezondheid GGD Twente

Nevenfuncties op 31-12-2017  Vice-voorzitter, afdeling Hof van Twente PvdA

Functie in RvT Lid

 

Naam Herman Rottier

Leeftijd 61

Geslacht M

Begin lopende zittingstermijn 01-03-2017

Einde lopende zittingstermijn 01-03-2020

Hoeveelste zittingstermijn Tweede

Hoofdfunctie Vicepresident Centrale Raad van beroep Utrecht  

Nevenfuncties op 31-12-2017  geen

Functie in RvT Lid

Hengelo, maart 2018

De heer. B. Otten

Mevrouw N. Veuger

Mevr. M.G.T. van der Valk

De heer B. Oudenaarden

De heer H. Rottier
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De klachtencommissie cliënten in 2017

De Stichting Humanitas Onder Dak en de Stichting Kadera 

aanpak huiselijk geweld, werken sedert 2007 met een 

gezamenlijke klachtenregeling en een gezamenlijke

klachtencommissie voor hun cliënten.

Een cliënt die niet tevreden is over de manier waarop hij of 

zij is behandeld door de instelling of door een medewerk(st)er 

van de instelling kan daarover een klacht indienen bij de 

klachtencommissie. Hoe dat precies in z’n werk gaat is terug 

te vinden in het “Reglement externe klachtenregeling cliënten”. 

De commissie onderzoekt of een ingediende klacht gegrond 

is en informeert het bestuur van de instelling daarover, 

waarna er indien nodig maatregelen volgen.

In het verslagjaar zijn geen klachten ingediend bij de 

Klachtencommissie Cliënten. 

De eerste prioriteit van de commissie in 2017 lag bij de 

invulling van de vacatures die waren ontstaan door het 

eindigen van de zittingstermijn van twee van haar leden. 

Een wervings- en selectieprocedure mondde uit in de 

benoeming van twee nieuwe commissieleden: de heren 

W.E. Wallinga en P. Lucassen. Hiermee kwam per 9 februari 

2017 een definitief einde aan het tijdelijk verlengde lidmaat-

schap van mevrouw A.G.E. Bevers-Peters en de heer 

M.M. Witteveen.

De commissie heeft in 2017 tweemaal vergaderd. In de 

eerste bijeenkomst is de heer Wallinga aangewezen als 

voorzitter. Tijdens de vergaderingen liet de commissie zich 

bijpraten over de gang en stand van zaken bij de beide 

instellingen, teneinde zicht te blijven houden op situaties/

omstandigheden die eventueel tot klachtenbehandelingen 

zouden kunnen leiden. Ook een toelichting door de 

bestuurders op het strategisch beleid van Humanitas 

Onder Dak en Kadera behoorde tot de onderwerpen

op de agenda.

 

De samenstelling van de klachtencommissie was per 

31 december 2017 als volgt:

- de heer W.E. Wallinga (voorzitter)  

- mevrouw G.E.M. Duyghuisen   

- de heer J.M. Dunhof    

- de heer P. Lucassen     

Het secretariaat wordt gevoerd door mevrouw 

W.M. Klomp-Jongsma.

Overlegorganen binnen 
Humanitas Onder Dak
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Ondernemingsraad en Cliëntenraad 

De organisatie onderhoudt constructieve relaties met 

zowel de Ondernemingsraad als de Cliëntenraad. Beide 

overlegorganen worden nauw betrokken bij organisatie-

ontwikkelingen en thema’s als veiligheid en ervarings-

deskundigen. Beide overlegorganen zijn zelfstandig 

functionerende organen en zullen van hun werkwijze 

verslag doen in eigen jaarverslagen. 

Vertrouwenspersoon

In de persoon van Martien van der Wou heeft Humanitas 

Onder Dak een erkende externe vertrouwenspersoon 

waar zowel cliënten als medewerkers een beroep op kunnen 

doen. De wijze waarop wordt binnen de organisatie breed 

bekend gemaakt onder cliënten en medewerkers. Gezien 

de hele discussie over grensoverschrijdend gedrag is Martien 

gevraagd om één of meerdere workshops te verzorgen rond 

dit thema voor cliënten en/of medewerkers. Mogelijk dat 

dit in 2018 uitgevoerd gaat worden. 
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Het Stafbureau

In navolging van de kanteling van haar organisatie en 

veranderde organisatiestructuur, heeft Humanitas Onder 

Dak het Stafbureau opgericht. Het stafbureau verzorgt de 

toeleiding van cliënten naar de verschillende arrangementen 

van Humanitas Onder Dak en heeft nauwe contacten met 

de verschillende ketenpartners. Het stafbureau voert regie 

en geeft richting aan de begeleidingstrajecten van cliënten. 

In 2017 heeft het stafbureau haar toegang en dienstverle-

ning aan haar cliënten en ketenpartners nog verder 

verbeterd door de inrichting van een centrale toegang 

‘de Voordeur’. De Voordeur wordt bemenst door twee

vaste medewerkers, die alle vragen op het gebied van 

(beschermd) wonen, begeleiding, opvang en dagbesteding 

beantwoorden. Tevens verzorgt de Voordeur de toeleiding 

van cliënten naar de verschillende voorzieningen van de 

arrangementen middels het behandelen van binnenge-

komen aanmeldingen en het plannen van intakegesprekken 

met de verschillende stafmedewerkers. Cliënten, keten-

partners en medewerkers ervaren een efficiëntere toegang 

middels de Voordeur en spreken hun waardering uit over 

de verbeterde dienstverlening. Gesteld kan worden dat de 

Voordeur zich kenmerkt als de spin in het web, waarbij 

service hoog in het vaandel staat.

Deskundigheidsbevordering

Humanitas Onder Dak werkt met de erkende krachtgerichte 

methodiek Krachtwerk. In het afgelopen jaar hebben nieuw 

in dienst gekomen medewerkers van Humanitas Onder Dak 

de basistraining gevolgd bij de Impuls academy en met goed 

resultaat afgerond. Daarnaast hebben alle begeleiders en 

ondersteunend personeel opfristrainingen in Krachtwerk 

aangeboden gekregen en hebben stafmedewerkers 

terugkomdagen voor coaches Krachtwerk bijgewoond.   

Humanitas Onder Dak heeft te maken met een veranderen-

de cliëntenpopulatie. Steeds meer mensen die een beroep 

doen op de zorg van Humanitas Onder Dak hebben te 

kampen met complexe problemen op het gebied van 

verslaving, psychiatrie en schulden. Om het zorgaanbod 

beter te laten aansluiten op de zorgbehoeften van cliënten 

wil Humanitas Onder Dak de individuele vaardigheden 

en deskundigheid van haar medewerkers vergroten.  

Humanitas Onder Dak is bezig een opleidingscarrousel 

in te richten met een passend aanbod van workshops, 

gastcolleges en trainingen. Ook heeft Humanitas Onder Dak 

in 2017 verkennende gesprekken gevoerd met de GGZ 

Ecademy, een initiatief van en voor GGZ-instellingen die 

samen kwalitatief goede en actuele e-learning ontwikkelen 

voor zorgprofessionals. Deze gesprekken hebben geresul-

HRM

In 2017 is veel aandacht besteed aan trainingen 
rond de gevoerde methodiek Krachtwerk. 
Daarnaast biedt een opleidingscarrousel 

mogelijkheden tot bevordering van 
deskundigheid en individuele vaardigheden 

van medewerkers.
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teerd in een lidmaatschap van de GGZ-Ecademy en 

Humanitas Onder Dak gaat in het komende jaar e-learning 

implementeren en borgen in het opleidingsaanbod. 

Arbeidsvoorwaarden

De CAO Sociaal Werk, een nieuwe naam, (voorheen 

Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening) met een 

looptijd van 1 april 2017 tot 1 juli 2019, legt nog steeds

de nadruk op optimale duurzame inzetbaarheid en

individuele keuzevrijheid.

Het loopbaanbudget (LBB) is reeds per 1 juli 2015 ingevoerd 

en is steeds meer gaan leven. Medewerkers hebben een 

budget in euro’s en, afhankelijk van leeftijd, vitaliteitsuren. 

Dit budget kan in overleg met de leidinggevende ingezet 

worden ten behoeve van de arbeidsmarktfitheid en duurza-

me inzetbaarheid van de desbetreffende medewerker.

Het Individueel Keuzebudget (IKB) is reeds op 1 januari 2016 

geïntroduceerd. Dit budget bestaat uit de vakantietoeslag 

van 8%, eindejaarsuitkering van 8,3%, 0,1% uit vrijgevallen 

middelen en de waarde van 26 uur bovenwettelijk verlof 

(op fulltime basis) en voor parttimers naar rato. Dit budget 

geeft de medewerker de mogelijkheid om zijn arbeids-

voorwaarden af te stemmen op zijn persoonlijke wensen 

en behoeften. De medewerker kan zelf een arbeidsvoor-

waardenarrangement samenstellen (in verlof en of geld), 

passend bij zijn persoonlijke situatie of bij de fase van zijn 

loopbaan. De keuzes van medewerkers hebben ook in

2017 niet geleid tot een aanpassing in de formatie.

Nieuw in de CAO is de generatieregeling. Het is voor 

organisaties mogelijk om een generatieregeling te introdu-

ceren met het doel oudere medewerkers gezond te kunnen 

laten doorwerken tot hun AOW-gerechtigde leeftijd. 

De kaders die o.a. reeds gesteld zijn, zijn dat het mede-

werkers betreft die binnen 5 jaar de AOW-gerechtigde 

leeftijd bereiken en die minder uren willen werken. 

Er dienen nog maatwerkafspraken gemaakt te worden 

tussen werkgever en ondernemingsraad. Vanaf begin 

2018 is er hieromtrent voorlichtingsmateriaal vanuit de 

CAO-tafel Sociaal Werk voorhanden. 

Verder heeft er per 1 juli een salarisverhoging van 1,65% 

plaatsgevonden en volgt nog 2% verhoging in juli 2018 en 

een eenmalige uitkering van 0,5% in januari 2019.

Arbeidszaken

Onder de noemer arbeidszaken scharen we zaken als 

langdurige ziekte c.q. moeizame re-integratie, conflict-

situaties, beroepsprocedures, regresschade, extra personele 

zorg en in- en externe detacheringen. Dit vraagt zorgvuldig-

heid, maatwerk, juridische kennis, overleg en afstemming. 

In 2017 is bovenstaande in een of andere vorm bij 

10 medewerkers aan de orde geweest, waarvan voor 2 

medewerkers het een externe detachering betreft. Wat te 

relateren is aan het feit dat Humanitas Onder Dak zich meer 

is gaan bezighouden met de inbedding en afstemming in 

de lokale samenwerkingsstructuren (expertise op het 

gebied van de transities, methodiek herstelwerk en

aanbestedingen).

    

Ziekteverzuim

We kennen een hoog ziekteverzuim (10%) en zien dat 

dit met name toegeschreven kan worden aan langdurig 

verzuim (meer dan 92 dagen). Het kortdurend verzuim en

de meldingsfrequentie ten opzichte van 2016 is niet 

toegenomen. De oorzaken van verzuim worden niet 

geregistreerd in het kader van privacy. Er wordt met name 

gecommuniceerd over de mogelijkheden om te werken 

dan wel te re-integreren. Uiteraard probeert Humanitas 

Onder Dak dit proces positief te beïnvloeden voor zover 

mogelijk. Soms kan dit niet of moeilijk beïnvloed worden 

gezien de zwaarte van de medische problematiek, of de 

balans werk/privé, of draaglast of draagkracht van de 

medewerker. Voor komend jaar (2018) is ziekteverzuim 

een nog groter aandachtspunt geworden.

MTO

De periode november heeft Humanitas Onder Dak door 

Effectory een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) 

laten uitvoeren. 

Resultaten

- Evenals in 2015 zijn de uitkomsten van het onderzoek 

 gunstig vergeleken bij de landelijke benchmark. 

 De betrokkenheid en bevlogenheid van de medewerkers 

 zijn onverminderd hoog. 

- Het aantal medewerkers dat te maken heeft met 

 agressie blijft onverminderd hoog, maar duidelijke 

 vooruitgang is geboekt in het geven van opvang na 

 afloop van een (agressie)incident door de leiding-

 gevende.

- Over de gehele linie is de score ten opzichte van de 

 meting van 2015 met gemiddeld 0,1 een fractie lager. 
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- Grote stijgers zijn: aandacht voor de eigen loopbaan-

 ontwikkeling (+1) en voldoende middelen (+1,1).

- Een gunstige daler is dat er minder medewerkers zijn 

 die aangeven dat ze te maken hebben gehad met 

 ongewenst gedrag van collega’s of leidinggevende 

 (en uit de toelichting op dit punt blijkt het geen 

 ernstige zaken betreft).

De vragenlijst is ingevuld door 70% van de medewerkers. 

Hieronder de belangrijkste scores van het onderzoek. 

Onderwerp HOD  HOD Landelijk 
  2017  2015 gemiddelde

Bevlogenheid 8,1 8,2 7,6

Betrokkenheid 8,7 8,8 7,4

Tevredenheid 7,8 8,0 7,1

Werkgeverschap 7,9 8,0 7,0

Stage- en vrijwilligersbeleid

Vrijwilligers

Totaal: 4 vrijwilligers 1 januari en op 

31 december 6 vrijwilligers

Locatie  1 januari  31 december

Enschede  2 3

Oldenzaal  0 0

Hengelo  2  2

Almelo  0  0

Groningen  0  1

Taken vrijwilligers: assistent beheerder, portier, kok, 

assistent activering, assistent kanodock.

In het verslagjaar is een lichte groei te zien van het aantal 

vrijwilligers. Er zijn voor bepaalde vrijwilligers een taakbe-

schrijving gemaakt. Dit komt een duidelijke begrenzing van 

het vrijwilligerswerk ten goede. Het blijven aanvullende 

werkzaamheden. Wederom zijn in het verslagjaar verschei-

dene mensen doorverwezen naar projecten van de landelij-

ke vereniging Humanitas of reguliere vacature banken.

Samenwerking Humanitas Onder Dak en 

Humanitas Tandem

In het verslagjaar is in gezamenlijk overleg met leiding-

gevenden van Humanitas Tandem en het arrangement 

Opvang het convenant voor samenwerking opgezegd. 

Resultaat in de productie afspraken bleven uit na de 

nodige acties.  Deze afspraken sloten niet meer aan 

bij onze  nieuwe manier van werken met de methodiek 

krachtwerk. We blijven de projecten van Humanitas zien 

als netwerkpartners binnen de inzet van hulpbronnen

in een begeleidingstraject.

Maatschappelijke stage 

Totaal: 1 leerling 

In het verslagjaar heeft 1 leerling een week bij de 

december activiteiten bij het Heemsdock geholpen. 

Deze plaats wordt niet meer regulier aangeboden, 

maar in overleg individuele afspraken gemaakt.

Buitenschoolse Beroeps Oriëntatie

Totaal: 1 BBO student in Enschede

Buitenschoolse Beroeps Oriëntatie (BBO)vrijwilligers zijn 

1e jaar Maatschappelijke Zorg studenten. In Enschede 

heeft 1 student in de meivakantie 60 uur deelgenomen 

aan verschillende activiteiten en werkzaamheden. Deze is 

begeleidt door een assistent welzijn met als doel, kennis 

maken met een passende werkterrein. Dit soort van inzet 

wordt nu op individuele basis afgesproken. Mogelijk kan dit 

structureel gekoppeld worden aan de assistenten welzijn. 

Stage-en schoolcontacten

Totaal: 34 stagiaires in de verschillende locaties

15  BOL MBO / 2 BBL MBO / 8 HBO / 2 buitenland / 

7 onderzoek HBO

Via mail en website zijn 89 aanvragen voor stage 

en/of vrijwilligerswerk ontvangen.

15 MBO/BOL maatschappelijke zorg specifieke 

 doelgroepen / Sociaal Cultureel Werk

2    MBO/BBL MZ specifieke doelgroepen

6     2x onderzoek HBO Social Work

1    onderzoek HR

8     voltijd HBO Social Work

2     buitenland stages uit België en Hongarije
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In het verslagjaar zijn de studenten voornamelijk van Saxion, 

Windesheim, ROC van Twente, Deltion en Menso Alting 

College gekomen. Bij Saxion en het ROC van Twente is 

door de stage coördinator deelgenomen aan verschillende 

bijeenkomsten voor werkvelddeskundigen en klankbord-

groepen. Ook zijn diverse gastlessen met stagiaires en 

raadsleden van de cliëntenraad gegeven aan het ROC van 

Twente. Dit in plaats van deelname aan de open dagen. 

Deze lessen blijken een waardevolle aanvulling op het 

onderwijs en een goede naam voor Humanitas Onder Dak.

De beide buitenland stages, een uit België bij Talent 

Ontwikkeling en een uit Hongarije bij de Staf waren een 

succes voor beide partijen. In elk geval een goede ervaring 

en uitwisseling van kennis en cultuur.

Er zijn in verslagjaar drie onderzoeken afgerond, waarvan 

twee onderzoeken een vervolg krijgen. Onderzoek “Inzet 

ervaringswerkers” en gebruik van “SCIL” zullen verder 

intern uitgewerkt worden.

 

Stageplaatsen Groningen

De voorzieningen in Groningen hebben de nodige 

veranderingen ondergaan in voorzieningen, medewerkers, 

doelgroep en activiteiten. Na een tijdelijke stop voor 

stageplaatsen hebben zijn dit verslagjaar enkele stagiaires 

in Groningen begonnen. Deze zijn allen voortijdig gestopt 

op persoonlijke redenen, maar ook om de beperkte 

mogelijkheden in de begeleiding. Raadzaam om nu eerst te 

investeren in een stabiele werkomgeving. De erkenningen 

opnieuw te bezien en te actualiseren.

Nieuwe medewerkers bijeenkomsten

Aantal keer  2 maal (maart en september)

Aantal deelnemers  22 (28 uitgenodigd)

Evaluaties gemiddeld tevredenheid een 8,1

In het verslagjaar is verder gegaan nieuwe medewerkers 

uit te nodigen voor een algemene kennismaking met onze 

organisatie en manier van werken. Deze bijeenkomsten 

werden als goed gewaardeerd. Van de vier geplande data, 

zijn er twee niet doorgegaan i.v.m. te weinig deelnemers.

Personeelsverloop in 2017

Op 31 december 2017 bedraagt het totaal aantal 

werknemers 144 tegenover 131 op 31 december 2016. 

Het aantal fte’s bedraag op 31 december 2017 121,6 

tegenover 111,1 op 31 december 2016.

Op 31 december waren er 85 vrouwen en 59 mannen in 

dienst. Van deze 144 medewerkers hebben er 39 een 

contract voor bepaalde tijd en 105 een contract voor 

onbepaalde tijd. In 2017 zijn er 30 nieuwe medewerkers in 

dienst getreden en 17 medewerkers uit dienst gegaan.

Opbouw personeelsbestand

Op 31 december waren er 85 vrouwen en 

59 mannen in dienst. 

 

In dienst per 31.12.2017 

naar leeftijd

 

Leeftijdscategorie 31 december

15 t/m 24 8

25 t/m 34 33

35 t/m 44   26

45 t/m 54 45

55 t/m 64   29

> 65   3

 

In dienst per 31.12.2017  

naar duur dienstverband 

 

Dienstjaren 31 december

< 1 jaar 20

1 t/m 3 jaar 31

4 t/m 6 jaar   23

7 t/m 9 jaar 23

10 t/m 14 jaar   32

> 15 jaar   15

 

In dienst per 31.12.2017  

naar omvang dienstverband 

 

Uren dienstverband 31 december

10 tot 20 uur 5

20 tot 30 uur 41

30 tot 36 uur   64

Fulltime 34
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Door minder in onderaannemerschap uit te laten voeren, 

ging in 2017 een substantieel deel van de omzet in 

de WMO verloren. Desondanks is de totale omzet 

op hetzelfde niveau gebleven. De Wmo-kant heeft, 

exclusief onderaannemers, een substantiële groei laten 

zien. Intern heeft Humanitas Onder Dak de processen 

goed weten te organiseren en te sturen en hebben 

zich geen verrassingen voorgedaan. 

2017: Bestendiging

Uit financieel oogpunt bezien heeft het jaar 2017 in 

het teken gestaan van een continuering van het ar-

rangement Opvang en een doorontwikkeling van het 

arrangement Wonen en dan met name op het gebied 

van Modulair Wonen en Housing First. De doorontwik-

keling van het in 2016 gestarte project Housing First 

heeft in 2017 een aanzienlijke groei laten zien en heeft 

geleid tot een omzetstijging van ruim € 100.000 in het 

kader van de begeleiding aan cliënten binnen deze 

doelgroep.

Ook ten aanzien van het Modulair Wonen is een groei 

waarneembaar en in 2017 zijn met name ook de 

voorbereidende werkzaamheden verricht om in 2018 

te kunnen komen tot de realisatie van voorzienin-

gen in dit kader in 2 verschillende gemeenten in het 

“werkgebied” van de Centrumgemeente Enschede. 

Eén en ander is in nauw overleg en op verzoek van de 

Centrumgemeente Enschede uitgevoerd.

De groei van met name het arrangement Wonen heeft 

in 2017 het omzetverlies als gevolg van het verlies van 

een aantal onderaannemers in de WMO, grotendeels 

gecompenseerd.

Jaarrekening en resultaat

Conform de jaarrekening over het boekjaar 2017 heeft 

de Stichting Humanitas Onder Dak Twente een exploi-

tatieresultaat behaald van circa 1 415.000. Dit resul-

taat is aanzienlijk beïnvloed door de vorming van een 

viertal bestemmingsfondsen ter hoogte van1 290.000 

als gevolg van gemaakte afspraken met de Gemeen-

te Enschede. Het genormaliseerde resultaat van de 

organisatie bedraagt hiermee circa 1 125.000 tegen-

FINANCIEN

Humanitas Onder Dak kijkt tevreden terug 
op een financieel goed jaar. In 2017 is de 

financieringsstroom vanuit subsidies positief 
bestendigd en op sommige punten zelfs

gegroeid, waarbij met name het arrangement 
Wonen een groei heeft laten zien met de functies 

Beschermd Wonen en Housing First. 
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over 1 215.000 over het boekjaar 2016, een daling van 

1 90.000 welke grotendeels veroorzaakt wordt door 

een stijging van de personele lasten als gevolg van een 

toegenomen ziekteverzuim.

De omzet is in 2017 min of meer gelijk gebleven 

aan die in 2016. Wel is er sprake geweest van een 

aanzienlijke verschuiving. Daar waar in 2016 het in 

onderaannemerschap uit laten voeren van een deel 

van de WMO voor een bedrag van circa 1 745.000 bij 

heeft gedragen, is dit in 2017 gedaald tot 1 125.000 

hetgeen een verlies van 1 620.000 betekent.

Dit omzetverlies is gecompenseerd door een stijging 

van de WMO welke door de organisatie zelf wordt 

uitgevoerd met 1 130.000 én een stijging van de sub-

sidiebijdragen.

In grote lijnen kan gesteld worden dat Humanitas 

Onder Dak Twente in 2017 gefinancierd is middels de 

onderstaande 5 financieringsstromen:

1. Centrum Gemeentelijke subsidies voor Opvang en

 Beschermd Wonen

2. Gemeentelijke subsidies inzake inloopvoorzieningen

3. Eigen bijdragen vanuit cliënten in de 24uurs 

 voorzieningen;

4. Financiering vanuit de WMO voor extramurale 

 begeleiding en dagbesteding aan cliënten niet 

 vallend onder de maatschappelijke Opvang;

5. Overige financiering (WLZ, GGZ-C, Justitie e.d.).

Hierbij dient opgemerkt te worden dat de financiering 

van WLZ, GGZ-C e.d. zoals genoemd onder punt 5, 

veelal overgangsregelingen betreffen als gevolg van de 

stelselwijzigingen per 1 januari 2015. Dit betekent dat 

deze financieringsbronnen de komende jaren verder 

zullen afnemen. Voor 2018 is geen sprake meer van 

financiering vanuit de WLZ en slechts zéér beperkt 

met betrekking tot de GGZ-C. Naar verwachting zal 

ook hier in 2019 geen sprake meer van zijn.

Toenemende problematiek

De afgelopen jaren heeft Humanitas Onder Dak een 

toename waargenomen in de complexiteit van de 

problematiek van haar cliënten. De organisatie heeft 

in 2017 moeten constateren dat dit in enkele gevallen 

heeft geleid tot (aanzienlijke) meerkosten als gevolg 

van extra werkzaamheden welke niet tot het “nor-

male” proces en financieringsbasis behoren. In der-

gelijke gevallen zijn ook meerkosten gemaakt om de 

veiligheid van personeel te kunnen blijven garanderen. 

Humanitas Onder Dak wil haar zorg uitspreken ten 

aanzien hiervan en zal in 2018 één en ander nader 

proberen te analyseren.

Wet- en regelgeving 

Ook over het boekjaar 2017 ziet Humanitas Onder Dak 

een verdere toename van de (administratieve) lasten 

als gevolg van eisen die gesteld worden vanuit wet- 

en regelgeving. Dit beperkt zich overigens niet alleen 

tot de (financiële) verantwoording richting financiers, 

maar ligt ook besloten in andere wet- en regelgeving 

waar de organisatie mee te maken heeft. Hierbij valt 

te denken aan arbeidsrechtelijke, financiële en fisca-

le eisen en regels, maar ook op het gebied van ICT, 

vastlegging persoonsgegevens en kwaliteitsnormen 

valt een toename van lasten waar te nemen. Humani-

tas Onder Dak tracht een en ander zo goed mogelijk 

in haar processen en procedures te implementeren 

zónder de overheadlasten navenant te laten stijgen.

Vooruitblik

Voor 2018 ziet Humanitas Onder Dak financieel een 

aantal ontwikkelingen. Het onderdeel Opvang zal wor-

den bestendigd, zowel in capaciteit als in financiën zal 

hier nauwelijks nieuwe autonome groei worden gerea-

liseerd. De verwachting is dat Beschermd Wonen (Mo-

dulair Wonen) in 2018 een verdere groei zal gaan laten 

zien, evenals het project Housing First. Vanuit de Wmo 

wordt een bescheiden verdere groei verwacht. De 

arrangementen Wonen en Talentontwikkeling moeten 

hier aan bijdragen. Overall verwacht Humanitas Onder 

Dak de huidige lijn in 2018 te kunnen bestendigen en 

wellicht een kleine omzetgroei te kunnen laten zien.
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 2014 2015 2016 2017

Aantal 53 52 52 51

Mannen 38 34 44 34

Vrouwen 12 15 6 12

Kinderen 3 3 2 5

Uitstroom totaal 32 33 35 44

Uitstroom zelfstandig wonen 0 0 0 20

Uitstroom naar vervolgbegeleiding 0 0 0 11

Uitstroom overig 0 0 0 8

Uitstroom intern 0 0 0 5

Leeftijdsopbouw 2014 2015 2016 2017

< 18 3 3 2 5

18 - 20 1 1 3 4

21 - 30 15 16 20 21

31 - 40 12 11 6 7

41 - 50 13 13 12 9

51 - 60 9 8 6 3

> 61  0 0 3 2

Verwijzers 2014 2015 2016 2017

Verslavingszorg 7 6 7 8

AMW 25 20 20 26

GGZ 0 0 3 2

Reclassering 3 0 2 2

Jeugdzorg 3 7 5 8

Overig 12 16 15 5

Hoofdproblematiek  
(meerdere opties per cliënt) 2014 2015 2016 2017

Huisvesting 53 47 9 8

Verslaving 20 36 17 23

Dagelijks functioneren 47 13 0 0

Psychisch functioneren 31 41 22 21

Financiën 27 13 11 24

Huiselijk geweld 0 0 5 1

Overige 0 0 5 5

Bezettingspercentage  95,8% 93,6% 88,3% 67,4%

24-uurs Woonvoorziening Almelo
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 2014 2015 2016 2017

Aantal 15 18 14 20

Mannen 11 13 11 16

Vrouwen 4 5 3 4

Kinderen 0 0 0 0

Uitstroom 10 16 5 10

Leeftijdsopbouw 2014 2015 2016 2017

< 18 1 0 0 0

18 - 20 1 1 0 0

21 - 30 2 3 5 6

31 - 40 4 2 3 3

41 - 50 5 7 2 7

51 - 60 2 5 4 3

> 61 0 0 0 1

Verwijzers 2014 2015 2016 2017

Verslavingszorg 2 2 0 1

AMW 7 10 0 13

Reclassering 1 0 0 0

Jeugdzorg 0 0 0 0

GGZ 0 0 0 1

Overig/ Eigen doorstroom 5 6 14 5

Hoofdproblematiek  

(meerdere opties per cliënt) 2014 2015 2016 2017

Huisvesting 1 0 0 4

Verslaving 2 2 1 2

Dagelijks functioneren 6 6 0 0

Psychisch functioneren 4 16 9 16

Financiën 11 14 2 0

Ambulante Woonbegeleiding Almelo
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 2014 2015 2016 2017

Aantal 34 25 28 50

Mannen 16 9 20 17

Vrouwen 10 15 7 21

Kinderen 8 1 1 12

Uitstroom naar zelfstandig wonen 18 plus 2 0 13

 7 kinderen 

Uitstroom naar eigen instelling 8 plus 1 kind 7 7 20

Uitstroom onbekend 0 0 21 7

Uitstroom overig 0 0 0 9

Uitstroom Totaal 34 24 28 49

Leeftijdsopbouw 2014 2015 2016 2017

< 18 8 1 1 13

18 - 20 4 3 4 7

21 - 30 7 10 13 13

31 - 40 3 2 1 9

41 - 50 9 5 5 7

51 - 60 3 0 3 1

> 61  0 4 1 0

Verwijzers 2014 2015 2016 2017

Verslavingszorg 0 0 1 5

AMW 19 4 5 14

Reclassering 0 0 5 1

Jeugdzorg 1 4 2 5

Overig 13 16 10 25

Hoofdproblematiek  

(meerdere opties per cliënt) 2014 2015 2016 2017

Huisvesting 34 10 11 20

Verslaving 0 0 4 8

Psychisch functioneren 0 0 5 12

Financiën 15 5 0 9

Huiselijk geweld 4 3 1 8

Relationeel 7 7 10 12

Crisisopvang Almelo
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 2014 2015 2016 2017

Aantal 13 11 13 12

Mannen 6 3 8 5

Vrouwen 7 8 5 7

Uitstroom naar zelfstandig wonen 3 6 4 2

Uitstroom overig 2 ouders 1 1 1
 

Leeftijdsopbouw 2014 2015 2016 2017

< 18 0 0 0 0

18 - 20 8 6 11 9

21 - 30 5 5 2 3
 

Verwijzers 2014 2015 2016 2017

Verslavingszorg 0 0 0 0

AMW 0 0 0 1

Reclassering 0 0 0 0

Jeugdzorg 0 0 0 3

Jarabee (T-team) 1 0 2 0

Logos 0 0 1 0

Interne doorverwijzing 0 0 2 0

Overig (ROC) 10 roc 2 overig 11 overig 8 8

 2014 2015 2016 2017

Aantal 90 119 130 124

Mannen 79 98 110 106

Vrouwen 11 21 20 18

Bezetting 85% 124% 118% 69%

Nachten 2170 3170 3019 1742

Kamer-Raad Almelo

Nachtopvang Almelo
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Dagloon

Kwartaal 1 2 3 4 Totaal

Unieke deelnemers 20  22  18  18  25 

Man      23

Vrouw     2

Totaal aantal uren 2806 2768 1944 2153 9671

Uitstroom     

Baan     0

Leer/werk     3

Andere begeleiding     3

Vrijwilligerswerk     2

Overige     6

Onbekend     0

Leeftijd     

18-20     0

21-30     2

31-40     5

41-50     13

51-60     5

60+     0
     

Verwijzer     

Verslaving/GGZ     0

Sociale Zaken     25

Reclassering     0

Zelf melden     0

Eigen voorziening     0

Overige     0
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 2014 2015 2016 2017

Aantal 45 49 64 68

Mannen 30 35 41 37

Vrouwen 10 9 15 19

Kinderen 5 5 8 12

Uitstroom totaal 27 33 41 47

Uitstroom naar zelfstandig wonen 0 0 0 28

Uitstroom naar vervolgbegeleiding 0 0 0 9

Uitstroom intern 0 0 0 2

Uitstroom overig 0 0 0 8

Leeftijdsopbouw 2014 2015 2016 2017

< 18 5 5 8 12

18 - 20 0 0 1 0

21 - 30 12 10 12 10

31 - 40 12 15 17 21

41 - 50 13 14 13 13

51 - 60 2 2 10 10

> 61  1 3 3 2

Verwijzers 2014 2015 2016 2017

Verslavingszorg 10 8 8 8

AMW 20 9 8 9

GGZ 3 1 1 3

Reclassering 0 0 0 4

Jeugdzorg 0 0 0 5

Overig 12 26 47 39

Hoofdproblematiek  

(meerdere opties per cliënt) 2014 2015 2016 2017

Huisvesting 39 44 37 44

Verslaving 14 7 12 19

Psychisch functioneren 19 20 29 39

Financiën 38 24 37 52

Overig 1 3 52 29

Bezettingspercentage 91,2% 96,6% 92,8% 92,4%

24-uurs woonvoorziening Enschede
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 2014 2015 2016 2017

Aantal 66 72 75 77

Mannen 43 44 50 55

Vrouwen 23 28 25 22

Uitstroom naar zelfstandig wonen 25 34 32 38

Uitstroom naar vervolgbegeleiding 2 1 0 11

Uitstroom overig 10 8 8 1

Uitstroom intern 4 10 6 4

Uitstroom begeleid wonen 5 6 4 0

Leeftijdsopbouw 2014 2015 2016 2017

< 18 0 26 0 0

18 - 20 26 43 30 34

21 - 30 40 2 46 43
 

Verwijzers 2014 2015 2016 2017

Verslavingszorg 0 0 2 1

AMW 0 7 14 7

GGZ 4 4 5 3

Reclassering 3 3 3 3

Jeugdzorg 0 1 0 0

Jarabee T-Team 53 37 32 2

Overige 4 20 19 61

Hoofdproblematiek  

(meerdere opties per cliënt) 2014 2015 2016 2017

Huisvesting 66 72 75 77

Verslaving 16 0 23 21

Psychisch functioneren 62 31 66 61

Financiën 60 4 73 67

Huiselijk geweld 2 0 0 0

Bezettingspercentage 78,93% 84,4% 79,2% 88,61%

Twentse Opvang Voorziening voor jongeren (TOV)
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 2014 2015 2016 2017

Aantal 47 42 49 50

Mannen 24 18 27 28

Vrouwen 23 24 22 22

Uitstroom naar zelfstandig wonen 14 12 19 19

Uitstroom naar RIBW 1 0 0 0

Uitstroom overig 5 7 2 4

Leeftijdsopbouw 2014 2015 2016 2017

< 18 1 0 0 0

18 - 20 36 21 28 36

21 - 30 10 21 21 14

Verwijzers 2014 2015 2016 2017

Verslavingszorg 0 0 0 0

AMW 0 0 0 3

Reclassering 0 0 0 0

Jeugdzorg 0 0 0 7

Jarabee 3  7 8 0

Logos 0 0 0 0

Mee 0 1 1 0

Overig (ROC en HOD TOV) 44 34 40 40

Kamer-Raad Enschede
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 2014 2015 2016 2017

Aantal 29 35 46 40

Mannen 24 26 32 26

Vrouwen 5 9 13 14

Kinderen 0 0 1 0

Uitstroom 18 14 17 26

Leeftijdsopbouw 2014 2015 2016 2017

< 18 0 0 1 0

18 - 20 1 4 5 2

21 - 30 10 9 18 17

31 - 40 7 9 7 6

41 - 50 6 9 10 8

51 - 60 5 3 3 5

> 61 0 1 2 2

Verwijzers 2014 2015 2016 2017

Verslavingszorg 0 2 3 3

AMW 7 14 5 5

Jeugdzorg 0 7 9 0

Overig / eigen doorstroom 20 12 29 32

Hoofdproblematiek  

(meerdere opties per cliënt) 2014 2015 2016 2017

Huisvesting 9 5 32 12

Verslaving  3 9 8 8

Psychisch functioneren 9 15 36 27

Financiën 27 33 39 26

Huiselijk geweld 0 2 0 3

Ambulante Woonbegeleiding Enschede
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Kamers met Kansen 2014 2015 2016 2017

Aantal 8 6 24 10

Vrouwen 8 6 7 3

Kinderen 8 10 17 7

Uitstroom naar zelfstandig wonen 3 3 4 6

Uitstroom naar ouders 1 0 0 0

Uitstroom onbekend 1 0 0 0

Leeftijdsopbouw 2014 2015 2016 2017

< 18 1 1 17 7

18 - 20 6 4 3 0

21 - 30 1 1 4 1

31 - 40 0 0 0 2

Verwijzers 2014 2015 2016 2017

Jeugdzorg 3 0 0 0

AMW 0 1 1 0

Jarabee 2 4 3 0

Jonge moedersproject 1 0 0 0

Overig 3 1 3 10

Hoofdproblematiek  

(meerdere opties per cliënt) 2014 2015 2016 2017

Huisvesting 3 4 7 3

Verslaving 1 0 0 0

Psychisch functioneren 2 1 0 3

Financiën 3 2 4 3

Huiselijk geweld 1 1 0 0

Relaties 2 2 0 3

Kamers met Kansen Enschede



JAARDOCUMENT 2017

HUMANITAS ONDER DAK

51

Inloop  2014 2015 2016 2017

Gemiddeld aantal bezoekers p.d. 26 22 26 27

Aantal unieke mannen p.j. 279 289 315 303

Aantal unieke vrouwen p.j. 45 49 48 47

Totaal aantal bezoekers p.j. 8326 8814 9474 9858

Inloop Heemsdock  2014 2015 2016 2017

Gemiddeld aantal bezoekers p.d. 32 34 30 27

Aantal unieke mannen p.j. 260 224 194 162

Aantal unieke vrouwen p.j. 61 55 33 28

Totaal aantal bezoekers p.j. 11431 12395 10870 9817

Gemiddeld bezoek p.p. p.j. 36 44 49 52

Inloop Enschede

Activiteitencentrum Heemsdock

Openingstijden 2015: maandag t/m vrijdag 9.30 - 16.30 uur / zaterdag en zondag 11.30 - 16.30 uur
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Talentontwikkeling Enschede

Kwartaal 1 2 3 4 Totaal

Aantal 40  31  28  26  65 

Man      49

Vrouw     16

Totaal aantal uren 2660 1416 1181 8346 3089

Uitstroom     

Baan     9

Leer/werk     6

Andere begeleiding     4

Vrijwilligerswerk     15

Overige     11

Onbekend     20

Leeftijd     

18-20     2

21-30     15

31-40     20

41-50     16

51-60     8

60+     4
     

Verwijzer     

Verslaving/GGZ     4

Sociale Zaken     2

Reclassering     0

Zelf melden     0

Eigen voorziening     59

Overige     0
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    2017

Gemiddeld aantal bezoekers p.d.      15

Aantal unieke mannen p.j.      31

Aantal unieke vrouwen p.j.      26

Totaal aantal bezoekers p.j.      2398

Gemiddeld bezoek p.p. p.j.      42

Inloop de Steenpoort Oldenzaal



JAARDOCUMENT 2017

HUMANITAS ONDER DAK

55

Talentontwikkeling de Steenpoort Oldenzaal

Kwartaal 1 2 3 4 Totaal

Aantal 13  14  12  14  16 

Man      7

Vrouw     9

Totaal aantal uren 1745 2328 1630 1692 7395

Uitstroom     

Baan     0

Leer/werk     0

Andere begeleiding     0

Vrijwilligerswerk     1

Overige     5

Onbekend     0

Leeftijd     

18-20     0

21-30     0

31-40     1

41-50     6

51-60     9

60+     0
     

Verwijzer     

Verslaving/GGZ     0

Sociale Zaken     16

Reclassering     0

Zelf melden     0

Eigen voorziening     0

Overige     0
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 2014 2015 2016 2017

Aantal 34 49 39 52

Mannen 24 34 28 36

Vrouwen 8 13 7 10

Kinderen 2 2 2 6

Uitstroom naar zelfstandig wonen 2 13 15 17

Uitstroom binnen eigen instelling 2 9 3 10

Uitstroom vervolgbegeleiding 0 0 0 8

Uitstroom overig 0 0 0 8

Uitstroom totaal 17 14 31 43

Leeftijdsopbouw 2014 2015 2016 2017

< 18 0 0 2 6

18 - 20 1 4 1 2

21 - 30 9 12 9 10

31 - 40 6 10 9 15

41 - 50 10 12 12 11

51 - 60 4 6 5 6

> 61  2 3 1 2

Verwijzers 2014 2015 2016 2017

Verslavingszorg / GGZ 9 11 10 6

AMW 7 10 1 32

Reclassering 4 3 1 3

Jeugdzorg 3 5 4 0

Overig 9 18 23 11

Hoofdproblematiek  

(meerdere opties per cliënt) 2014 2015 2016 2017

Huisvesting 32 47 37 44

Verslaving 11 14 9 8

Dagelijks functioneren 14 6 0 2

Psychisch functioneren 26 11 7 18

Financiën 0 26 20 17

Huiselijk geweld 5 3 1 4

Relationeel 0 0 0 2

Bezettingspercentage 93,55% 91,55% 101,68%* 85%

24-uurs woonvoorziening Hengelo

* Gebruik van ‘overbed’ ivm voorkomen wachtlijst



JAARDOCUMENT 2017

HUMANITAS ONDER DAK

57

Wooneenheden 2014 2015 2016 2017

Aantal 11 10 8 12

Mannen 8 7 4 6

Vrouwen 2 3 4 4

Kinderen 1 0 0 2

Uitstroom naar zelfstandig wonen 2 5 2 5

Leeftijdsopbouw 2014 2015 2016 2017

< 18 1 0 0 2

18 - 20 0 0 0 0

21 - 30 4 3 2 3

31 - 40 3 1 3 3

41 - 50 2 4 1 2

51 - 60 1 1 1 1

> 61 0 1 1 1

Verwijzers 2014 2015 2016 2017

Verslavingszorg | GGZ 1 2 0 0

AMW 5 4 2 5

Reclassering 0 0 0 0

Overig 4 4 6 7

Hoofdproblematiek 

(meerdere opties per cliënt) 2014 2015 2016 2017

Huisvesting 5 2 0 4

Verslaving 3 2 0 1

Psychisch functioneren 7 5 48 4

Financiën 8 6 6 6

Wooneenheden Hengelo
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 2014 2015 2016 2017

Aantal 38 27 34 26

Mannen 30 24 28 20

Vrouwen 6 3 6 5

Kinderen 2 0 0 1

Uitstroom naar zelfstandig wonen 9 6 16 5

Uitstroom vervolg begeleiding 8 3 1 3

Uitstroom onbekend 5 1 0 0

Uitstroom totaal 18 11 17 8

Leeftijdsopbouw 2014 2015 2016 2017

< 18 2 0 0 1

18 - 20 1 0 0 1

21 - 30 15 10 11 4

31 - 40 5 3 7 6

41 - 50 8 6 8 8

51 - 60 7 7 6 3

> 61 0 1 2 3

Verwijzers 2014 2015 2016 2017

Verslavingszorg / GGZ 6 4 5 6

AMW 12 12 8 7

Reclassering 1 1 2 1

Overig 17 10 19 12

Hoofdproblematiek  

(meerdere opties per cliënt) 2014 2015 2016 2017

Huiselijk geweld 2 4 0 0

Verslaving  10 6 13 10

Psychisch functioneren 26 14 15 10

Relationeel 14 8 4 3

Financiën 26 15 18 12

Overig 5 1 5 3

Ambulante Woonbegeleiding Hengelo
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Crisisopvang 2014 2015 2016 2017

Aantal 47 64 33 76

Mannen 37 38 21 43

Vrouwen 10 18 11 24

Kinderen 3 8 1 9

Uitstroom 47 56 24 56

Leeftijdsopbouw 2014 2015 2016 2017

< 18 0 8 1 12

18 - 20 5 11 7 9

21 - 30 13 17 7 27

31 - 40 7 13 5 9

41 - 50 12 12 8 9

51 - 60 9 3 4 7

> 61 1 0 1 3

Verwijzers 2014 2015 2016 2017

Verslavingszorg 9 8 4 3

AMW 13 9 3 33

GGZ - - - 5

Reclassering 5 5 2 5

Jeugdzorg 2 7 1 10

Overig 18 27 23 20

Hoofdproblematiek 

(meerdere opties per cliënt) 2014 2015 2016 2017

Huisvesting 47 56 33 59

Verslaving 4 5 0 4

Dagelijks functioneren - - - 1

Psychisch functioneren 1 2 0 2

Financiën 6 2 3 1

Overige 4 7 1 13

Crisisopvang Hengelo
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Talentontwikkeling Hengelo

Kwartaal 1 2 3 4 Totaal

Aantal 30  36  33  26  53 

Man      43

Vrouw     10

Totaal aantal uren 3169 3000 2853 2615 11637

Uitstroom     

Baan     6

Leer/werk     0

Andere begeleiding     4

Vrijwilligerswerk     3

Overige     6

Onbekend     14

Leeftijd     

18-20     0

21-30     5

31-40     20

41-50     8

51-60     16

60+     4
     

Verwijzer     

Verslaving/GGZ     12

Sociale Zaken     7

Reclassering     0

Zelf melden     3

Eigen voorziening     31

Overige     0
 

Uitstroom     

Baan     6
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Ambulante woonbegeleiding    2017

Aantal    61

Mannen    48

Vrouwen    13

Kinderen    0

Instroom uit MO    0

Uitstroom    18

Leeftijdsopbouw    2017

< 18    0

18 - 20    0

21 - 30    15

31 - 40    10

41 - 50    20

51 - 60    8

> 61    8

Verwijzers    2017

Verslavingszorg    5

AMW    38

Reclassering    1

Jeugdzorg    0

Overig    17

Hoofdproblematiek (meerdere opties per cliënt)   2017

Huisvesting    8

Verslaving     5

Dagelijks functioneren     3

Psychisch functioneren    25

Financiën    20

Huiselijk geweld    0

Mensenhandel    0

Overige    0

Ambulante woonbegeleiding 2018 - WMO trajecten
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 2016 2017

Aantal 6 9

Mannen 5 4

Vrouwen 1 5

Kinderen 0 0

Uitstroom 0 4

Leeftijdsopbouw  2016 2017 

< 18 0 0

18 - 20 0 1

21 - 30 1 0

31 - 40 1 3

41 - 50 1 0

51 - 60 3 4

> 61  0 1

Verwijzers  2016 2017 

Verslavingszorg 0 0

AMW 0 0 

GGZ 0 0

Reclassering 0 0

Jeugdzorg 0 0

Overig (CIMOT) 6 9

Hoofdproblematiek 
(meerdere opties per cliënt)  2016 2017 

Huisvesting 0 3

Verslaving 3 3

Dagelijks functioneren 0 0

Psychisch functioneren 3 3

Financiën 0 0

Huiselijk geweld 0 0

Mensenhandel 0 0

Overige 0 0

Beschermd Wonen Modulair
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 2016 2017

Aantal 9 18

Mannen 6 10

Vrouwen 3 8

Kinderen 0 0

Uitstroom 0 2

Leeftijdsopbouw  2016 2017 

< 18 0 0

18 - 20 0 0

21 - 30 1 5

31 - 40 3 5

41 - 50 4 6

51 - 60 1 2

> 61  0 0

Verwijzers  2016 2017 

Verslavingszorg 3 3

AMW 4 6

GGZ 0 0

Reclassering 0 0 

Jeugdzorg 0 0

Overig 2 9

Hoofdproblematiek 

(meerdere opties per cliënt)  2016 2017 

Huisvesting 9 18

Verslaving 0 8

Dagelijks functioneren 0 0

Psychisch functioneren 0 10

Financiën 0 0

Huiselijk geweld 0 0

Mensenhandel 0 0

Overige 0 0

Housing First Twente












































































