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Directeur Margot Hordijk van De Instap
‘enorm blij met waardering van Oranje Fonds’
De bijeenkomst van het Oranje Fonds Groeiprogramma in juni 2014 leverde Stichting De Instap een dubbele verrassing op. Directeur Margot Hordijk ontving naast
het Groeicertificaat ook de eerste prijs ('Groeibriljant') voor het jaarverslag 2013:
een cheque ter waarde van €10.000,-.
Hordijk: ‘Ik ben enorm blij met deze waardering. We gaan heel goed nadenken over
hoe we met dit bedrag de samenleving nog beter van dienst kunnen zijn.’

Foto (v.l.n.r.): Ronald van der Giessen, directeur Oranje Fonds, Margot Hordijk en Wim van Ginkel, senior director PWC

De prijs werd uitgereikt door PricewaterhouseCoopers, kernpartner voor het Oranje
Fonds op het gebied van financieel management en verantwoording. Het jaarverslag
van De Instap werd geroemd om zijn transparantie, de initiatieven die worden aangekondigd tot verdere verbetering en de verhalen (storytelling) waardoor het werk
van De Instap gaat leven voor de lezer.
Naar: Edepost, 1 juli 2014
Foto: Oranje Fonds / Bart Homburg
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Inleiding

De Instap: een professioneel gestuurde ‘sociale onderneming’
In veel opzichten was 2014 een zeer bijzonder jaar. De uitreiking van het groeicertificaat door Koning Willem-Alexander en Koningin
Máxima - beschermpaar van het Oranje Fonds - en de toekenning van de hoofdprijs van PricewaterhouseCoopers voor het jaarverslag
2013 markeren de sprong die De Instap heeft gemaakt in haar transitie naar een professioneel gestuurde ‘sociale onderneming’. Veel
waardering voor onze aanpak is ons ten deel gevallen. Maar je inzetten voor een ander doe je niet alleen: we hebben heel veel
betrokkenheid ervaren van vrijwilligers, ketenpartners en financiers. We zetten ons met elkaar in om een bijdrage te leveren aan een
veiligere maatschappij door de zorg voor onze naasten.
Stichting De Instap voelt zich geroepen tot de zorg voor (ex-)gevangenen door de Bijbelse opdracht (we zijn niet-evangeliserend): het
omzien naar elkaar. Ons motto is: meelopen met de mensen die ons (even) nodig hebben (Lucas 24:13-35). Zij vinden bij De Instap
een tijdelijke ankerplaats.
De afgelopen jaren heeft De Instap Huisvesting Plus ingezet om met een persoonsgerichte aanpak (ex-)gedetineerden een soepele
overgang naar de samenleving te bieden. Op ‘onconventionele’ wijze, wars van ingewikkelde bureaucratische processen en
procedures, wordt er doelgericht gewerkt aan een succesvolle re-integratie en resocialisatie. Dit doen we onder meer door exgedetineerden onmiddellijk aansluitend aan de detentieperiode, passende basisvoorzieningen (onder andere bed en brood) te
bieden. Met deze persoonsgerichte aanpak, waarbij De Instap zorg biedt en waar nodig bijstuurt, wordt de kans op recidiverend
gedrag in de eerste periode na detentie substantieel verlaagd.
In nauw overleg met ketenpartners en samen met sociale netwerken en vrijwilligers zijn we ook in 2014 wederom zeer succesvol
gebleken. Onze unieke persoonsgerichte aanpak bepaalt het succes. In onze werkwijze zoeken wij naar een combinatie van veel ruimte
voor persoonlijke aandacht én een efficiënte aanpak, voor zowel weerkerende handelingen als voor de administratie van ons werk.
De Instap heeft haar marktresultaten verder weten te verbeteren, ondanks de bezuinigingen in de overheidssector, decentralisaties
en de daaruit voortvloeiende toegenomen concurrentie.
Dit jaar hebben tweeëndertig mannen/jongvolwassenen deelgenomen aan het Huisvesting Plus-programma. Bewoners hebben hun
traject gevolgd in onze tussenvoorzieningen, waarna zij succesvol zijn doorgestroomd naar structurele vervolghuisvesting. Een
persoon is in aanraking gekomen met justitie. Hij kon helaas de verleiding van de lokfiets niet weerstaan.
Door flexibel en oplossingsgericht te denken levert De Instap ook dit jaar weer een substantiële bijdrage aan de recidivebeperking.
Naast Huisvesting Plus levert De Instap ook haar bijdrage door kennisoverdracht aan gemeenten en organisaties. Daarnaast heeft De
Instap voor ruim zeventig hulpvragen passende adviezen kunnen geven op gebied van ondersteuning van gezinssystemen en op
diverse facetten van de leefgebieden.
Bovengenoemde cijfers vinden hun weerslag in de praktijk, waarin een veelvoud van emoties gereguleerd wordt door mensen
aandacht, duidelijkheid en structuur te bieden en advies te geven. De Instap is ‘schokdemper’ tussen mens en maatschappij. Zo bieden
onze vrijwilligers aandacht, een luisterend oor, een motiverend gesprek of ondernemen ze samen met de deelnemer een activiteit.
Zo maken zij het verschil. Zelfs na het afronden van het programma blijven contacten bestaan, die weliswaar in goed overleg
afgebouwd worden. Maar, altijd zijn en blijven we bereikbaar voor onze ex-bewoners.
Dit werk kun je niet zomaar doen. Deskundigheidsbevordering staat daarom ook dit jaar weer hoog in ons vaandel. Aan de hand van
casusoverleg creëren we een goede werksfeer voor onze zeer bekwame vrijwilligers. Het afgelopen jaar hebben vele vrijwilligers inzet
en betrokkenheid getoond. Dit jaar hebben we twintig nieuwe vrijwilligers kunnen inwerken.
Onze thema’s voor 2015 zijn: passende woon-/dagbestedingstrajecten, motiveren tot herstel en wijkgerichte re-integratie.
De landelijke trend van motiveren tot herstel in relatie tot herstelrecht en slachtofferzorg krijgt steeds meer aandacht. Uit ervaring
en wetenschappelijk is vast komen te staan dat motiveren tot herstel van basisrelaties van de (ex-)gedetineerden de behoefte tot
recidiverend gedrag substantieel vermindert.
Met deze speerpunten verwachten we gedegen stappen te zetten richting het realiseren van onze doelstelling voor de soepele
overstap van (ex-) gedetineerden naar de maatschappij met zicht op het opbouwen van een maatschappelijk geaccepteerd bestaan.

Namens medewerkers en vrijwilligers van De Instap dank ik eenieder die op zijn wijze bijdraagt om dit werk mogelijk te maken.
Margot Hordijk
Directeur / Bestuurder
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Bewonder bewoner Kofiny Alli:
‘Deze tweede kans laat ik me niet ontnemen’
Trots is Kofiny* (gefingeerde naam) op zijn zojuist behaalde heftruckdiploma. Volgende week hoopt hij examen te doen voor een ‘reachtruck’-diploma om nóg ‘hogerop’ te kunnen komen. Nog geen halfjaar geleden
zag de toekomst er heel anders uit voor hem. Zijn trots was ver te zoeken toen hij weer in Nederland kwam,
na een verblijf van zeven jaar in Ghana waarvan hij een gedeelte doorbracht in de gevangenis, weer in Nederland kwam. Door de adequate aanpak van De Instap ziet Kofiny weer perspectief.
Het is moeilijk kiezen voor Kofiny wie nu zijn beste vriend(en) is (zijn): zijn zoon, zijn vrijwilligers van De Instap Wim en Evert, zijn taalbegeleider. Maar dat Kofiny blij is met alle aangeboden hulp, is duidelijk.
Kofiny Alli, een veertiger die in 1987 als kind uit Ghana naar Nederland kwam, heeft het Nederlands nog
steeds niet vloeiend onder de knie. Twintig jaar geleden werd hij vader van een zoon en twee jaar later van
een dochter. Zijn huwelijk liep in die periode stuk. In 2007 ging Kofiny weer naar Ghana maar dat verblijf
werd geen succes: hij belandde in de gevangenis. Zijn familie stond niet te trappelen om hem, na zijn terugkomst in Nederland eind januari van dit jaar, onderdak te verlenen. Zijn zoon zou hem een dag in huis kunnen hebben, maar daarna moest hij weg, dat wist hij. Al in Ghana had Kofiny via de reclassering en de ambassade een telefoonnummer gekregen voor hulp in Nederland. Dat nummer besloot Kofiny op zijn tweede
dag in Nederland maar eens te bellen. ‘En toen zei die mevrouw: ‘Waarvandaan belt u? Vanuit Utrecht? Als
u nu de trein neemt naar Ede staat daar iemand die u verder helpt’. En toen ik uit de trein kwam stond Wim
daar. ’s Avonds had ik weer een dak boven mijn hoofd.’ De verbazing klinkt nog door in zijn stem.
Kofiny kon zijn leven weer oppakken en is zichtbaar opgelucht dat hij tegelijkertijd kon werken aan een normale relatie met zijn zoon: ‘Ik ben bij hem thuis niet welkom, maar we spreken vaak ergens af of we bellen
met elkaar en we chatten via Facebook.’ Het was deze zoon die contact opnam met begeleider Wim met de
vraag of hij voor zijn vader niet een of andere taalcursus wist, aangezien het Nederlands van Kofiny voor
hem af en toe behoorlijk onbegrijpelijk was. Wim wist dat zijn overbuurman Evert ervaring had met taalbegeleiding en na enig nadenken stemde Evert toe. Evert is vrijwilliger bij De Instap. Het klikt uitstekend tussen Evert en Kofiny en het wederzijdse gevoel voor humor werkt daaraan mee. Kofiny: ‘We drinken samen
koffie en meneer Evert is heel serieus, hij geeft mij geen gemakkelijke cursus, en dat is goed.’
Ook hoopt Kofiny dat hij ooit weer goed contact met zijn dochter kan hebben. ‘Nu kan dat niet, ze is heel
boos op mij en nog confused, hoe zeg je dat, in verwarring.’ Als hij beter Nederlands spreekt kan hij dan
met brieven of een goed gesprek wellicht het contact weer proberen te herstellen? ‘Ja… Wie weet… Ik hoop
het…’.
Zijn wens voor de nabije toekomst is een eigen huisje. Dat had hij bijna, maar uiteindelijk ging de kamer met
eigen kookgelegenheid aan zijn neus voorbij. Wim, met zijn vele relaties, is ook op dit vlak weer druk bezig
voor Kofiny. ‘Maar alleen als je goed je best doet.’ Kofiny grinnikt en zegt opeens: ‘Jij komt niet van mij af,
Wim.’ Ernstiger vervolgt hij: ‘Ik hou contact met jou, Wim, om je te laten weten dat het goed met me gaat.’
Dan is het goed, dat zijn dingen die Wim graag hoort. Want het is zoals Kofiny op een gegeven moment
sprak: ‘Ik kreeg een tweede kans. Die laat ik me niet ontnemen.’
(Bron: Jellie Kiefte / Tekstenzorg.nl)
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Soepele overstap van detentie naar de maatschappij
Maatschappelijk probleem
Recidive onder ex-gedetineerden is een serieus maatschappelijk probleem. Jaarlijks komen er circa 33.000 meerderjarige gedetineerden vrij. Ongeveer 70% hiervan recidiveert binnen vijf jaar. Van dit percentage wordt ruim 45% binnen twee jaar opnieuw veroordeeld
door de rechter; de helft hiervan wordt veroordeeld tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf.
Uit onderzoek blijkt dat de kans op recidive van ex-gedetineerden toeneemt, wanneer een aantal basisvoorzieningen ontbreekt.
Terugval is dan een veelvoorkomend probleem. Vernielingen, diefstal, mishandelingen en bedreigingen berokkenen veel mensen leed.
Door overlast in de buurt ervaren burgers een groeiend gevoel van onveiligheid. Dit kan voorkomen worden door ex-gedetineerden
een passende begeleiding te bieden bij terugkeer in de samenleving: een direct passende tijdelijke huisvesting met begeleiding. Hiermee wordt de reguliere hulpverlening tijd geboden om op adequate wijze ondersteuning in gang te zetten voor deze complexe doelgroep. Binnen beginnen is buiten winnen*.
Niet alleen is de slachtoffers leed berokkend, ook de financiële gevolgen voor de maatschappij zijn groot. Recidiverend gedrag kost
geld, veel belastinggeld. Bij een winkeldiefstal komen de kosten voor de samenleving al gauw op een bedrag van rond de tienduizend
euro. Een veelpleger** kost de maatschappij tussen de drie en vijf ton op jaarbasis. Het gaat dan om kosten voor slachtoffers, de
overheid, het bedrijfsleven en de maatschappij. Kosten waar je bij recidive niet direct aan denkt zijn bijvoorbeeld de hogere verzekeringspremies per regio.
Op criminaliteit reageert onze samenleving vaak met een roep om vergelding, omdat ze niet overtuigd is van de noodzaak van een
verantwoorde terugkeer van ex-gedetineerden in de maatschappij. Het delict moeten we afkeuren, maar daders zijn meer dan hun
delict, vindt De Instap. Veroordeelden die hun straf hebben uitgezeten, mogen we als maatschappij niet afschrijven. We dienen zorg
te verlenen waar kan en bij te sturen waar moet. Met als doel een bijdrage te leveren aan een veiligere en betere samenleving voor
iedereen.
De Instap helpt (ex-)gedetineerden bij een soepele overgang van detentie naar de maatschappij door het bieden van tijdelijke huisvesting en ondersteuning bij het verkrijgen van de basisvoorzieningen waardoor de kans op recidive aanzienlijk verminderd wordt.

De Instap
Missie
(Ex-)gedetineerden burgers een soepele overgang van detentie naar de maatschappij bieden, zodat ze in staat zijn een maatschappelijk geaccepteerd bestaan op te bouwen.

Visie
Vanuit haar missie wil De Instap een bijdrage leveren aan een succesvolle samenwerking tussen vrijwilligers, gemeenten en ketenpartners ten behoeve van gedetineerde burgers en ex-gedetineerde burgers. De Instap wil een bijdrage leveren aan een soepele
overgang van detentie naar de maatschappij door het faciliteren van tijdelijke huisvesting met ondersteuning (Huisvesting Plus), zodat
de reguliere zorg opgestart kan worden. De Instap wil haar doel bereiken door het toerusten van vrijwilligers (vrijwilligernetwerk)
voor het uitvoeren van de adequate werkzaamheden ten behoeve van (ex-)gedetineerde burgers zowel voor, tijdens als na detentie
en ten behoeve van hun relaties. We streven naar het vergroten van de maatschappelijke acceptatie van ex-gedetineerden door meer
burgers als vrijwilligers te betrekken in de zorg voor deze doelgroep.

Kernwaarden




Mens centraal: de mens staat altijd centraal. Per individu wordt gekeken naar de beste manier van begeleiding. Daarbij horen
een individuele begeleider en talentactivering op basis van een persoonlijk, realistisch plan van aanpak.
Betrokkenheid: in de vorm van persoonlijk contact. Korte en eenduidige lijnen om het noodzakelijke te realiseren en om een
vertrouwensband op te bouwen.
Effectief: effectief probleemoplossend werken. 24/7 bereikbaar, vermijden van bureaucratische rompslomp of een afwachtende houding. Huisvesting Plus is juist zo succesvol dankzij korte lijnen, direct handelen en de bereidheid te staan voor de
doelgroep.

* F. Langeraar, 2013
** Veelpleger is een persoon van 18 jaar of ouder die meer dan 10 keer een proces verbaal heeft gekregen, waarvan ten minste 1 in het peiljaar
(Ministerie van Veiligheid en Justitie/WODC).
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Huisvesting Plus-programma
Huisvesting Plus is het laagdrempelige persoonsgerichte programma van De Instap. Voor gedetineerden faciliteert Huisvesting Plus
een soepele overdracht van detentie naar de maatschappij, in de vorm van directe huisvesting na detentie en waar nodig begeleiding.
Deskundige vrijwilligers en professionals lopen op het grensvlak tussen detentie en vrijheid tijdelijk mee met de mensen die dat nodig
hebben, wanneer de bestaande vormen van hulpverlening niet toereikend zijn.
Huisvesting Plus is primair gericht op recidivepreventie en/of op vermindering van overlastgevend gedrag. De Instap spreekt de gedetineerden in detentie, haalt ze direct na hun vrijlating op en verstrekt de eerste basisvoorzieningen, zoals bed en brood. Vanuit een
rustige, tijdelijke woonomgeving wordt een plan van aanpak gemaakt met extra ondersteuning op vijf essentiële leefgebieden: identiteitspapieren, zorg, inkomen en schuldenproblematiek, dagbesteding en vervolghuisvesting. In beginsel wordt een vrijwilliger van
De Instap al in de laatste fase van detentie aan de aspirant-bewoner gekoppeld en wordt hij één van zijn vertrouwenspersonen. Hij
ondersteunt, stimuleert en corrigeert de bewoner tijdens het resocialisatietraject bij Huisvesting Plus.
De kerndoelgroep van Huisvesting Plus bestaat uit ex-gedetineerde mannen die bij ontslag uit detentie geen woonruimte hebben,
van wie de gemeenten het ongewenst achten dat deze ex-gedetineerden op straat of in de nachtopvang terechtkomen en waarbij het
risico van terugval in recidiverend gedrag zeer groot wordt geacht. De strafrechtelijke titel, de aard en ernst van het begane strafbare
feit, de maatschappelijke impact en de persoonlijke omstandigheden van de aspirant bewoner worden meegewogen bij het uiteindelijke plaatsingsbesluit, maar in principe worden alle hulpvragen in behandeling genomen.

Plaats in de zorgketen
De Instap verricht haar taken in het kader van de zogeheten nazorgtaak die de laatste jaren nadrukkelijk is overgegaan van de reclassering naar de gemeenten. De zorgplicht is hierbij komen te liggen bij de gemeente. Hiermee wordt inhoud gegeven aan het zogenaamde convenant Nazorg dat is gesloten tussen het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Dat betekent dat de gemeente vanuit haar verantwoordelijkheid kandidaten aanlevert voor de opvang door De Instap.
De Instap is geen onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie of van het Openbaar Ministerie en is ook niet verantwoordelijk
voor de taken van die instanties.
De Instap werkt nauw samen met onder andere Veiligheidshuizen, gemeenten, Penitentiaire Inrichtingen, reclasseringsinstellingen
en is in enkele gemeenten lid van het interventieteam. Aan medewerkers van De Instap is géén bijzondere justitiële taak toebedeeld,
zoals het houden van toezicht op de naleving van voorwaarden bij een deels voorwaardelijke gevangenisstraf of in het kader van de
voorwaardelijke invrijheidsstelling.

Begeleiding volgens het driefasenmodel
Huisvesting Plus werkt volgens het driefasenbegeleidingsmodel. Dit model omvat een traject dat bestaat uit de gehele procedure
vanuit detentie tot en met de verhuizing naar een zelfstandige woonruimte. Het streven is deze drie fasen in zes maanden te doorlopen. De Instap hanteert een maximale begeleiding van negen maanden. De fases zijn gericht op intake, verblijf en vervolghuisvesting.
Het geheel van de drie fasen is erop gericht te zorgen dat mensen vanuit hun detentie goed kunnen aarden in de ontvangende gemeente of gemeente van herkomst. Bovendien is het zo dat zij aansluitend aan de tijdelijke huisvesting kunnen worden doorgeleid
naar een plaats waar zij langdurig kunnen verblijven. Een plek ook waar een voldoende krachtig en doortastend persoonlijk en professioneel netwerk tot hun beschikking staat.
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Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima
reiken Groeicertificaat uit aan deelnemers Oranje Fonds Groeiprogramma III (OFG)

In de lommerrijke omgeving van de Utrechtse Heuvelrug reikten Z.M. Koning Willem-Alexander en H.M. Koningin Máxima op 26 juni 2014 de groeicertificaten uit aan deelnemers van het Oranje Fonds Groeiprogramma III (OFG). Deze certificaten worden uitgereikt als blijk van het succesvol doorlopen van het OFG. Het
programma biedt sociale pioniers een intensief trainings- en coachingsprogramma en bevordert betrokkenheid bij de samenleving van sociale ondernemingen, zodat steeds meer mensen elkaar ontmoeten en een
nieuwe plek in de maatschappij vinden.

Foto: Naast het beschermpaar van het Oranje Fonds staan Margot Hordijk (l.), directeur van De Instap en deelnemer OFG III en Bregje van ’t Hout,
coach ABN.
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Mijlpalen 2014
Groeiprogramma Oranje Fonds (OFG III) en NL Doet succesvol in 2014

Met haar Groeiprogramma bood het Oranje Fonds Stichting De Instap het afgelopen jaar de ruimte zich door te ontwikkelen tot een
duurzame sociale onderneming. De steun en kennis vanuit het Oranje Fonds (workshops en netwerkbijeenkomsten) hebben ertoe
bijgedragen dat De Instap daadwerkelijk kon groeien en dat deze groei de komende jaren verder toe zal kunnen nemen. Want: ‘Als
we wat voor een ander doen, hoeven we het niet alleen te doen.’ En die steun ervaren we vanuit het Oranje Fonds Groeiteam.

Met het geldbedrag van de Groeibriljantprijs hebben we de bewoners, vrijwilligers en
medewerkers in het zonnetje gezet. Van het bedrag zijn de opknapbeurten van locaties
gedeeltelijk betaald. Men mocht aangeven waar men behoefte aan had en zo is op verzoek
van de bewoners is een duivenrek geplaatst, ter voorkoming van “overlast”. Het resterende
bedrag is doorgeschoven naar het volgende jaar ter besteding van onvoorziene uitgaven.

Productieve dag voor bewoners De Instap in Arnhem en Ede

Het weekend van 16 maart 2014 stond in het teken van NL Doet, de grootste vrijwilligersactie in
Nederland, georganiseerd door het Oranje Fonds. Samen met onze bewoners ging De Instap in Arnhem
en Ede op pad om iets terug te doen voor de buurt. In Ede werden op de galerij de ramen gezeemd en
schoongemaakt. In Arnhem maakten enthousiaste bewoners en vrijwilligers de straat rondom het
Instaphuis schoon. Deze dag was niet alleen zeer productief, ook bleken het samenzijn en samenwerken
van bewoners van De Instap met hun buurtbewoners een groot succes!
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Interventieteam Veenendaal enthousiast over samenwerking met De Instap:

‘Medewerkers zijn flexibel en durven buiten kaders te denken’
Tot ruim twee jaar geleden veroorzaakten ongeveer 25 mensen veel overlast in de gemeente Veenendaal. Dankzij een speciaal interventieteam is deze overlast fors afgenomen. Vanaf het moment
van de start van het team in 2012 werd De Instap erbij betrokken. Voorzitter Wilma Barendsen van
het Interventieteam is enthousiast over de samenwerking met De Instap: ‘De medewerkers zijn
flexibel, altijd in voor innovatie en durven buiten de kaders te denken.’
Wilma Barendsen is werkzaam bij gemeente Veenendaal, afdeling Veiligheid. Het interventieteam
dat zij coördineert, bestaat naast de gemeente en de politie, uit diverse zorgverlenende partijen,
gespecialiseerd in verslavingszorg en psychische problematiek. Verder maken mensen van de
schuldhulpverlening, reclassering en woningbouwcorporaties deel uit van het interventieteam. Het
Veenendaalse team heeft als motto: ‘Niet zeuren maar poetsen en samen de klus klaren.’
Een intensieve samenwerking tussen de partijen is belangrijk: er moet snel ingespeeld kunnen
worden op complexe situaties. Ook de continuïteit van de hulpverlening is van belang. De overlastgevers hebben namelijk allemaal meer dan één probleem: ze zijn psychisch ziek en/of (vaak) verstandelijk beperkt, verslaafd en bijna altijd hebben ze schulden. Zelfstandig wonen kunnen ze (nog)
niet en bij een 24-uursvoorziening veroorzaken ze te veel onrust. Om de overlast te stoppen is het
brengen van onderdak één van de belangrijkste stappen.
‘Tien minuten bellen met Dick en ze zijn weer rustig’
Alleen professionele hulpverlening is niet genoeg, aldus Wilma Barendsen. ‘Natuurlijk zijn we als
professionals net zo betrokken als de medewerkers en vrijwilligers van De Instap. Maar doordat De
Instap uitgaat van een andere methodiek, een andere houding en een andere rol, voelen cliënten
dat medewerkers en vrijwilligers echt voor hen als doelgroep gekozen hebben.’ Elkaar aanvullen
noemt Barendsen de kracht van de samenwerking met De Instap. ‘Laatst was een cliënt erg overstuur ‘s nachts. Tien minuten bellen met vrijwilliger Dick en hij was weer rustig. Betrokkenheid die
doet denken aan die van ouders. Dat hebben cliënten soms nodig en het kan veel overlastgevend
gedrag voorkomen. Een dergelijke inzet kunnen we als professionals niet altijd bieden.’
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De Instap versterkt samenwerking met bestaande partners
De Instap in gemeente Veenendaal vaste deelnemer aan integraal veiligheidsplan
In de gemeente Veenendaal biedt De Instap (als deelnemer aan het integraal veiligheidsplan) tijdelijke
huisvesting met begeleiding aan personen met een arbeidsintensieve, complexe problematiek. Het is zaak dat
effectieve, snelle, tijdelijke huisvesting en begeleiding beschikbaar zijn om overlastgevend gedrag te
voorkomen. Daarnaast dient de reguliere samenwerking tussen verschillende zorgverlenende instellingen
opgestart te worden. Als ketenpartner van het interventieteamoverleg is De Instap ook direct betrokken bij de
aansturing, advisering en monitoring van casussen die besproken worden tijdens dit overleg.

Gemeente Arnhem stelt tweede woning beschikbaar
De succesvolle samenwerking van De Instap met de gemeente Arnhem (sinds 2009) heeft ertoe
geleid dat deze gemeente in het najaar van 2014 een tweede pand beschikbaar stelde. Dit leverde
vier extra kamers op voor trajecten van Huisvesting Plus.
Met de fasehuizen heeft De Instap tot doel bij te dragen aan de realisatie van de doelen die in het
masterplan ‘Minder opvang, beter leven’ van de gemeente Arnhem zijn vastgelegd.
Er is extra ingezet op activiteiten die aansluiten op de ontwikkelingen van het gemeentelijk decentralisatiebeleid en het daaruit
voortkomend wijkgericht werken.
Met de opening van de tweede locatie in Arnhem is de vraag naar vrijwillige inzet en ondersteuning toegenomen, geheel in lijn met
het Huisvesting Plus-programma voor de bewoners . Ook vanuit de Geestelijke Verzorging (GV) en de bestaande vrijwilligersgroep is
een aanvullende vraag gekomen naar nieuwe vrijwilligers ter begeleiding van de kerkdiensten in Penitentiaire Inrichting (PI) De Berg
in Arnhem. In december hebben enkele vrijwilligers deelgenomen aan de kerstactie van de GV ten behoeve van extra
contactmomenten met gedetineerde burgers. Alle gedetineerde burgers in PI De Berg kregen een blad met geestelijke toerusting en
een telefoonkaart om familie met kerst te bellen. Een heel bijzondere ontmoeting die vraagt om een follow-up. Een plan hiervoor
wordt uitgewerkt.
Verder heeft de gemeente gevraagd om extra vrijwillige inzet in de wijk. Het
doel hiervan is proactief inzetten op het opbouwen van gewenste sociale
netwerken voor ex-gedetineerde burgers tijdens en na het afronden van het
programma Huisvesting Plus.
De Instap heeft eind 2014 samenwerking gezocht met een wijkinitiatief van
allochtone succesvolle jongeren die een rolmodel kunnen en willen zijn voor
(ex-)gedetineerde burgers. De samenwerking krijgt in 2015 verder vorm.
Daarnaast bekijkt De Instap of ze voor stageplaatsen kan samenwerken met
bestaande vrijwilligersorganisaties. In dagbestedingsprojecten kan onze
doelgroep vrijwillig iets voor een ander doen. De positieve ervaringen van
onze bewoners van Huisvesting Plus met NL Doet hebben geleid tot het idee
‘net zo te zijn als alle vrijwilligers’. Deelname vergroot de eigenwaarde en
bekrachtigt het succesvol re-integreren.

Gemeente Ede als pilot voor optimalisering methodiek
De locatie van de gemeente Ede heeft mede als pilot gediend in 2014 in de doorontwikkeling van de
Instapmethodiek. Gezien de verzwaring van de aard en complexiteit van de doelgroep worden sinds
2014 alle bewoners worden gedurende het verblijf structureel bezocht door de gedragsdeskundige,
locatiemanager en huismeester. De gedragsdeskundige maakt i.s.m. locatiemanager een
begeleidingsplan, plan van aanpak, tussentijdse evaluaties en eindgesprekken met de bewoner worden
gevoerd. Zodat de input en de output van de begeleiding op een hoger niveau is gekomen. Daarnaast
zien we als gevolg van deze verzwaring een toename in de verblijfsduur. De inzet van vrijwilligers is ook
in 2014 een succesvolle mix in de begeleiding gebleken.

Ministerie van Veiligheid en Justitie (VSB) ondersteund De Instap met extra startkapitaal
De subsidie vanuit DJI is ingezet als een ‘startkapitaal’ om de vrijwilligersnetwerken in de bestaande en nieuwe gemeenten te kunnen opzetten en
versterken.

2014 jaarverslag De Instap
12

De Instap gaat samenwerkingsverband aan
met gemeente Utrechtse Heuvelrug

De gemeente Utrechtse Heuvelrug is begin 2014 gestart met het ‘verminderen van maatschappelijke
overlast door een integrale aanpak op maat’. Bij deze aanpak gaat het erom de overlast en criminaliteit van een groep van naar schatting tien notoire overlastplegers te beteugelen. De gemeente wil
dit bewerkstelligen door het inzetten van een multidisciplinair interventieteam en heeft - gezien de
positieve ervaringen in andere gemeenten - De Instap gevraagd de Huisvesting Plus-methodiek voor
de gemeente te faciliteren.
De aanpak van overlastplegers en criminaliteit is notoir lastig. Recent onderzoek van Platform3 (de
kennis- en netwerkorganisatie voor stedelijke en regionale ontwikkeling) laat zien dat een succesvolle aanpak alleen mogelijk is als alle partijen goed georganiseerd hun interventies kunnen inzetten.
Dat houdt in dat er niet alleen casusoverleg moet zijn, maar vooral ook een goede casusregie.
Bekend is dat een combinatie van repressie en preventie goed kan werken (Tops, 2007), maar dan
moet er wel een brug kunnen worden geslagen tussen twee culturen, namelijk die van de zorg en
die van justitieel ingrijpen. Dat vraagt om eigenzinnige professionals die in staat zijn om soms buiten
de gebaande paden te treden. En dat doet De Instap.
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Gemeente Utrechtse Heuvelrug opent eerste locatie
In 2014 heeft De Instap in de gemeente Utrechtse Heuvelrug haar eerste locatie geopend. Het gemeentebeleid ‘Minder
maatschappelijke overlast door integrale aanpak op maat’ resulteerde in een nauwere samenwerking. Personen met een vaak
arbeidsintensieve, langdurige zorgbehoefte en veel problematiek kunnen nu ook in Utrechtse Heuvelrug tijdelijke huisvesting en
begeleiding krijgen. Dit betekent rust en ruimte voor de (ex-)gedetineerde totdat de reguliere ambulante zorg in beeld komt.
De Instap heeft een opzet gemaakt voor een vrijwilligersnetwerk rondom de bewoners van de locatie en voor de deelnemers aan
Huisvesting Plus. De Instap neemt ook deel aan het interventieteam van de gemeente.
Het vinden van een passende dagbesteding is moeilijk voor onze doelgroep. De gemeente heeft contacten gelegd met boer Evert in
Maarsbergen, die leer-werktrajecten aanbiedt. Het woon-werktraject voor deelnemers aan Huisvesting Plus is hier direct aan
gekoppeld. Er zijn vier verschillende werktrajecten mogelijk, zodat er voor iedere bewoner een passend dagbestedingstraject is. De
trajecten worden ondersteund door de bewoners een cursus aan te bieden voor het vinden van een dagritme en het aanbrengen
van structuur in het leven. Dagbesteding hoort daarbij. Het werven van extra vrijwillige inzet ter ondersteuning van deze woonwerktrajecten wordt verder uitgewerkt.

Pilot Huisvesting Plus voor professionals gemeente Den Bosch
De samenwerking met de gemeente ’s Hertogenbosch heeft de afgelopen jaren zich op diverse wijze vorm gekregen. Naast
informatieoverdracht en ondersteuning vanuit Huisvesting Plusmethodiek op gebied van herstelmotivatie en het brainstormen over
opzet en van ontwikkeling buiten re-integratie centrum is een trainingsprogramma ontwikkeld waarin alle facetten zijn
samengebracht. Voor professionals van de gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft De Instap het trainingsprogramma Huisvesting Plus
doorontwikkeld tot een pilot. De bestaande vrijwilligerscursus is aangepast aan de vragen/beleving van professionals met als basis
‘de motivatie tot herstel van contacten in de relationele sfeer’.
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Ontwikkelingen binnen De Instap in 2014 (en verder)
Groeistrategie tot 2017
De Instap wil in 2017 aan circa 20% van de ex-gedetineerden zonder huisvesting (ca. 440 man) haar programma Huisvesting Plus
aanbieden met behulp van circa 600 deskundige vrijwilligers. Zij zal dan in circa 20 gemeenten actief zijn.
Bij het formuleren van de groeiambities voor de komende jaren zijn de drie principes (denk groot, creëer impact, houd het simpel) in
samenhang met onze kernwaarden (mens centraal, betrokken en effectief) aangehouden. Hieronder worden de groeiambities tot en
met 2017 met betrekking tot de uitrol weergegeven.

2014-2015

2016 - 2017

2014: Circa 42 nieuwe trajecten, uitbreiding naar 150 vrijwilligers,
1 grote en 1 kleine gemeente.

2016: Circa 100 nieuwe trajecten, uitbreiding naar circa 450
vrijwilligers, 4 grote gemeenten, 1 kleine gemeente.

2015: Circa 150 nieuwe trajecten, uitbreiding naar circa 250 vrijwilligers, (project) 5 grote gemeenten.
Samenwerkingsverband met groeipartner onderzoeken.

2017: Circa 440 trajecten op jaarbasis met circa 600 vrijwilligers, in circa 20 gemeenten.

Deze ambitie wordt gerealiseerd aan de hand van een groeistrategie die is gebaseerd op vier pijlers:
organisatieontwikkeling, financiën, communicatie en transparantie.
De Instap geeft invulling aan haar groeidoelstelling door bekendheid te geven aan haar aanpak. We informeren zowel verwijzers
(gemeenten en betrokken instellingen) als maatschappelijk dienstverleners in de justitiële inrichting alsook de doelgroep: de (ex-)
gedetineerden. Daarnaast wordt de capaciteit van de woonunits geleidelijk vergroot. In de komende jaren wordt ingezet op een groei
van het aantal gemeenten, in het verlengde van hun verantwoordelijkheid om hun ex-gedetineerde burgers nazorg te bieden. Waar
mogelijk sluit De Instap daarbij aan op de reeds in de gemeente aanwezige infrastructuur en kiest ze voor het aangaan van
samenwerkingsverbanden met bestaande partners. Samengaan waar dat kan en zelfstandig waar het moet. We constateren ook een
toenemende vraag naar onze trajecten door veranderingen in de (politieke) visie op straf en nazorg (denk hierbij aan de enkelband).
We streven naar beheersbare en duurzame groei: het groot zijn in klein blijven, flexibel, oplossingsgericht en menscentraal denken
en handelen.
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Kanttekeningen met betrekking tot groeiambities
De externe groei van De Instap onderstreepte weliswaar de noodzaak tot interne groei van de organisatie, maar de uitvoering hiervan
bleek onderhevig aan een te grote interpretatieruimte als het gaat om de uitvoering van processen. Daarom zijn de interne communicatieprocessen nog eens doorlopen en eenduidig gemaakt. Met betrekking tot personele bezetting zijn rollen en verantwoordelijkheden en zelfsturende teams verder uitgewerkt.
Daarnaast is de samenwerking met vrijwilligersorganisaties voor de nazorg van (ex-)gedetineerden onvoldoende van de grond gekomen. De Instap heeft veel geïnvesteerd in deze samenwerking, maar lang niet altijd met het gewenste resultaat. Dit komt het maatschappelijk belang niet ten goede en dwingt ons om onze strategie/ons productaanbod aan te passen.
De in september 2014 aangenomen senior vrijwilligerscoördinator begeleidt de toegenomen activiteiten, zorg en ondersteuning die
stichting De Instap aan vrijwilligers geeft. Het inwerken en het zich eigen maken van de materie verliep echter niet zoals verwacht. In
2015 zal daarom pas begonnen worden met het actief werven van nieuwe vrijwilligers. Het huidige gestegen vrijwilligersaantal is het
gevolg van organische groei.
De voorgenomen openingen van nieuwe kantoor-/ontmoetingsruimten in nieuwe gemeenten hadden geen prioriteit: vanuit het oogpunt van kosten en personele bezetting is deze uitrol voorlopig on hold gezet.
De volgende externe factoren vragen om een aanpassing van de groeistrategie:

Veranderingen op gemeentelijk niveau in het kader van de decentralisatie van het sociaal domein. Voor moeilijke of overlastgevende (ex-)gedetineerde burgers en andere cliënten kan soms een dwingende interventie nodig zijn om verdere desintegratie te voorkomen. De overlast die in de buurt wordt veroorzaakt kan de taak van sociale wijkteams te boven gaan, terwijl het
veiligheidshuis zich steeds meer gaat focussen op de top-10. Er wordt gezocht naar een passende aanpak van deze complexe
doelgroep. Binnen het gemeentelijke apparaat vinden verschuivingen plaats als gevolg van de heroriëntatie in het kader van
de transitie. De Instap zal zich hierbij aan moeten sluiten.

Upgrading van het niveau van de medewerkers en vrijwilligers van De Instap. Het gaat hierbij om extra begeleiding en deskundigheid bij het ondersteunen en begeleiden van de steeds complexer wordende doelgroep.

Bezuinigingen bij de Dienst Justitiële Inrichtingen. Door reorganisaties is er sprake van verloop van arbeidskrachten, waardoor
korte lijnen en bekendheid met de werkwijze van beide organisaties een voortdurend punt van aandacht zijn. Tevens worden
programma’s door de bezuinigingen niet meer aangeboden, dan wel op een andere wijze, zodat meer tijd geïnvesteerd moet
worden in het op de hoogte blijven hiervan.

Organisatiestructuur
De Instap bestaat uit een gecentraliseerde lijnorganisatie met een eenvoudige organisatiestructuur. Er is sprake van een directeur,
een kleine centrale staf en een team van vrijwilligers. De Instap staat onder supervisie van de Raad van Toezicht, is onafhankelijk en
is niet juridisch of financieel verbonden aan andere partijen.
De Raad van Toezicht bestaat uit: Mr Y.A.J.M. van Kuijck (voorzitter), drs. M.F.T.J. van Hooren (lid), H.H.W. Fredriks (lid).
De heer R. van Hooren heeft zich om gezondheidsredenen in het najaar van 2014 teruggetrokken. De heer R. Noordermeer, die als
adviseur aan de organisatie verbonden was, heeft begin 2015 de ontstane vacature ingevuld.
Directeur/bestuurder: Margot Hordijk.
Medewerkers: Berto Bannink, Dick van Barneveld, Ambra Perret.
Team van vrijwilligers en specialisten.
De huidige korte lijnorganisatie heeft als voordeel dat we hands-on kunnen leveren en dat we flexibeler kunnen werken. Voor de
uitrol van de nieuwe locaties is een blauwdruk gemaakt voor een zelfsturend team per locatie. De directie van De Instap bepaalt de
strategie, kaders en cultuur waarbinnen het zelfsturende team op zelfstandige wijze opereert. Het team bestaat uit een locatiemanager en een vrijwilligerscoördinator voor de bestaande locaties.
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De eerder verwachte doorontwikkeling naar filialenorganisatie/franchiseorganisatie is nu te prematuur. Gezien de ontwikkelingen zal
de organisatiekeuze passend moeten zijn en zoveel mogelijk moeten voortbouwen op de bestaande fundamenten. Daarbij zou het
verder bundelen van krachten met andere organisaties tot de mogelijkheden kunnen behoren.

Digitaal bewonersdossier: monitoring via de cloud
Op IT-gebied heeft De Instap in 2014 enorme stappen gemaakt, onder andere met een nieuw dataverwerkingssysteem. Dit systeem
is ontworpen om de voortgang van de begeleiding van de bewoners te monitoren*. Het biedt de mogelijkheid up-to-date te blijven
bij het inzichtelijk maken en sturen van bewonersontwikkelingen en activiteiten.
Het gebruik van de cloud heeft het nieuwe werken een impuls gegeven. We streven continu naar verbetering van onze aanpak. Door
te monitoren krijgen we onder meer beter en sneller inzicht in de populatie, leeftijd en problematiek van bewoners en in het aantal
ingezette acties per leefgebied, het individuele effect en het maatschappelijk resultaat.
*Monitoren: het systematisch in kaart brengen van de ontwikkelingen, prestaties en resultaten van de gepleegde activiteiten ten behoeve van de
bewoners.

Vrijwilligersnetwerk
Vrijwillige inzet is een belangrijke succespijler van de methodiek van De Instap. Wij zijn ons ervan bewust dat nieuwe wetten en
kaders en de vraag vanuit de maatschappij nopen ons vrijwilligersnetwerk te versterken. Dankzij de inzet van onze vrijwilligers
kunnen we het verschil maken voor onze doelgroep. Hun betrokkenheid, waarbij een ‘gelijkwaardige’ benadering centraal staat,
maakt onze aanpak zo uniek. In het kader van de transformatie is de afgelopen jaren ingezet op de operationele kant van het
vrijwilligerswerk, namelijk het borgen van deskundigheidsbevordering en casusoverleg, waarna het vrijwilligersbeleid in zijn geheel
zal worden uitgewerkt in een stappenplan voor groei. Het opzetten van een professioneel gestuurd vrijwilligersnetwerk was één van
de speerpunten van 2014. Om deze doelstelling te realiseren heeft De Instap in september een vrijwilligerscoördinator
aangetrokken. In 2014 hebben we bovendien twintig nieuwe vrijwilligers mogen begroeten.

Deskundigheidsbevordering en casusoverleg
Beoogde doelen in 2014:
- Deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers
- Kwaliteitsverbetering van de begeleiding
- Introductie van herstelgericht werken
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In 2013 lag de focus binnen de deskundigheidsbevordering en het casusoverleg op het vergaren van kennis en verkrijgen van begrip
over begeleidingsmethodieken, handelings- en communicatievaardigheden en de complexe (persoonlijkheids-)problematiek van onze
bewoners.
In 2014 lag de focus op het toepassen van de kennis en het begrip die in 2013 werden opgedaan in concrete situaties. Zowel tijdens
de deskundigheidsbevorderingsbijeenkomsten als tijdens de casusoverleggen werd gepeild in hoeverre deze opgedane kennis in de
praktijk kon worden toegepast, bijvoorbeeld bij het concretiseren van een plan van aanpak/begeleidingsplan in handelingsvaardigheden. Het peilen gebeurde door het stellen van concrete vragen, zoals: Wat doe je (gedrag)?; Wat vraag je (communicatie)?; Waar
houd je rekening mee (problematiek)? Ook het bedenken van een onderbouwde oplossing voor een moeilijke situatie met een bewoner of het aan laten tonen waarom een bepaalde aanpak al dan niet had gewerkt (reflectief leren) zijn voorbeelden.
Daarnaast werd in 2014 een begin gemaakt met het aanleren van herstelgericht werken. De bestaande vrijwilligerscursus is aangepast
aan de vragen/beleving van professionals met als basis ‘de motivatie tot herstel van contacten in de relationele sfeer’. De landelijke
trend van motiveren tot herstel in relatie tot herstelrecht en slachtofferzorg krijgt steeds meer aandacht. Vanuit de onze ervaring en
wetenschappelijk is vast komen te staan dat motiveren tot herstel van basisrelaties van de (ex-)gedetineerden de behoefte tot
recidiverend gedrag substantieel vermindert. De talenten van de bewoners worden gekoppeld aan hun persoonlijkheidskenmerken
en omstandigheden en hetgeen hersteld moet worden. Zo wordt de bewoner gemotiveerd om op een positieve en effectieve wijze
zijn herstelproces vorm te geven.

Aan het woord: Giovanni Meurs, gedragsdeskundige en trainer deskundigheidsbevordering vrijwilligers

‘De kracht van de vrijwilliger is dat hij weer hoop geeft’
Om wie gaat het?
De bewoners zijn mensen met een gevangenisregime achter de rug en dat regime is gebaseerd op controle en duidelijke regels. Dat hebben ze gemeen.
Maar voor de rest is iedere bewoner uniek: qua achtergrond, familieomstandigheden, leeftijd, met een kort of juist langdurig c.q. repeterend detentieverleden. Er zijn bewoners met een zwakke begaafdheid, een (al dan niet antisociale of narcistische) persoonlijkheidsstoornis, een stoornis in het
autistisch spectrum, een concentratiestoornis, et cetera. Soms speelt een combinatie van bovenstaande, waardoor de betreffende persoon het op
eigen kracht niet gaat redden als hij na zijn strafperiode weer zijn eigen leven moet leiden.
De bewoners worden een aantal maanden tijdens die turbulente periode van terugkeer in de maatschappij ‘meegenomen’ door vrijwilligers van De
Instap. Zij krijgen ondersteuning op vijf leefgebieden: zorg, inkomen, huisvesting, identiteitspapieren en schuldenproblematiek.
Er zijn verschillende soorten vrijwilligers. Ze zijn actief in de huizen, op het kantoor of als maatje. Allen nemen een deel van de ondersteuning van één
of meer van de vijf bovenstaande leefgebieden voor hun rekening. De vrijwilligers zijn uniek in hun talenten: doeners, praters, luisteraars, ieder heeft
wel een eigen specialisme. Bijvoorbeeld een boodschappenmaatje dat goed kan luisteren en belangrijke signalen oppikt. Een koffiemaatje dat als
letselschadejuriste kan vertellen hoeveel schade een misdaad kan veroorzaken. Een schuldmaatje dat ook handig is en liever praat terwijl ze samen
aan het klussen zijn.
De kracht van een vrijwilliger zit ‘m in het feit dat hij of zij geen beroepskracht is, maar een gewoon mens met eigen specifieke talenten en intuïtie.
De meeste bewoners ervaren de begeleiding door een vrijwilliger als een gelijkwaardiger situatie en zullen zich daardoor sneller vertrouwd weten.
Niet altijd direct in positieve zin: de antisociale bewoner bijvoorbeeld wil wel even meteen zijn positie als koninkje duidelijk maken en zijn stempel op
de begeleiding drukken en de narcistische bewoner krijgt er geen genoeg van te vertellen hoe goed hij alles doet en kan. De autistische bewoner wordt
boos als de vrijwilliger zegt dat hij vanmiddag komt en er pas om vijf uur is, want de middag begint om 12.00 uur.
Hoe te handelen?
Een goed begeleidingsplan bij de intake kan preventief werken. Voor het inschatten en begrijpen van de oorzaak van iemands gedrag werken het plan
van aanpak en begeleidingsplan, opgesteld door de gedragsdeskundige, verhelderend. Het opstellen hiervan gebeurt aan de hand van het intakegesprek en de screening via het Veiligheidshuis of de Reclassering.
Een pakket van ondersteuning door professionals, waaronder deskundigheidsbevordering en structureel casusoverleg tussen vrijwilligers, locatiemanager en gedragsdeskundigen, vormt de basis voor het tijdig bijsturen van ongewenst gedrag en motiveert tot gewenst maatschappelijk geaccepteerd
gedrag.
Een dergelijk plan past bij de vrijwilliger en de bewoner en kan de vrijwilliger op voorhand inzicht geven in een te volgen strategie en het zoeken van
een daarbij behorende ondersteuning voor zijn begeleiding. Belangrijk is dat de vrijwilligers het kader van De Instap voor de vijf leefgebieden goed
voor ogen houden, inclusief de kernwaarden ‘mens centraal’, ‘betrokkenheid’ én ‘effectiviteit’. Als het eigen ego te zeer in het geweer komt (bijvoorbeeld omdat een antisociale bewoner daar een aanslag op pleegt) of juist te veel empathie (met kans op manipulatie) een rol gaat spelen, gaat het op
den duur fout. Dus de bewoner centraal, dankzij betrokkenheid, maar die begeleiding moet wel een positief effect hebben.
En verder: De Instap altijd gebruiken als back-up voor lastige situaties. De Instap zorgt waar nodig en handhaaft als het moet als er sprake is van
overduidelijke onwil. Er zijn diverse protocollen te volgen die betrekking hebben op inventarisatie en onderhoud, methodische werkwijze, incidentmelding, verslaglegging en het bewonersdossier. Door de protocollen kan de situatie op methodische wijze in kaart gebracht worden en dat kan
verhelderend werken.
Kortom, de ex-gedetineerde mag zijn zoals hij is, maar niet ten koste van de maatschappij. Ieder stapje vooruit in zelfbeheersing en zelfinzicht en
uiteindelijk het positief gebruiken van de eigenschappen die hem nu nog in de problemen brengen, geeft hoop! En hoop doet leven.
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Financiën: een gezond verdienmodel
Het verdienmodel van De Instap heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld van een model dat dreef op kerkelijke en particuliere
giften tot een gezond verdienmodel: De Instap heeft een breed portfolio aan financiers. Een belangrijke partner voor de Instap vormen
de gemeenten. De Instap ontvangt een ondersteuningssubsidie ter dekking van de begeleidingskosten van de doelgroep.
Daarnaast betaalt de bewoner huur en contractkosten. De hoogte van deze bedragen is vastgesteld door de sociale dienst van de
betreffende gemeente en de bedragen worden betaald vanuit de uitkering. Het ministerie van Veiligheid en Justitie levert een bijdrage
in de kosten voor coördinatie van vrijwilligersinzet. Verder is het Oranje Fonds met het Groeiprogramma een belangrijke partner in
de doorontwikkeling en professionalisering van de organisatie. Dit programma loopt tot 2016. Ook is het Oranje Fonds een
medefinancier van de eerste opzet van nieuwe groeiprojecten. Giften vanuit kerken en particuliere giften vormen een bijdrage ter
dekking van uitgaven op humanitaire gronden. De diversiteit van onze financiers bepaalt hoe we geldstromen kunnen inzetten ten
behoeve van onze organisatiedoelstellingen.

Begroting en uitgaven
De begroting en uitgaven van 2014 lopen in de lijn der verwachting. Als gevolg van voortschrijdend inzicht heeft een herziening
plaatsgevonden. Bij de opstelling van de begroting is uitgegaan van een vastgestelde strategie (Groeiplan 2012-2017). Gezien de
enorme ontwikkeling in de markt is er sprake van een constante strategiebijsturing en doorontwikkeling. De organisatieontwikkeling
is ingezet om een aantal kritische posities te evalueren en te versterken om zo de groeiambitie waar te kunnen maken, zonder aan
kracht en kwaliteit in te boeten.
Voor de interne boekhoudstromen (leefgeld, huur van en voor bewoners) wordt samengewerkt met een extern boekhoudkantoor.
Sinds 2013 zijn relevante bijlagen in de jaarrekening opgenomen conform RJ 650 (een code voor de gehanteerde richtlijnen waaraan
jaarverslagen van fondswervende instellingen moeten voldoen).
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Communicatie: zichtbare aanwezigheid en vergrote effectiviteit
De communicatiestrategie van De Instap is gericht op zichtbare aanwezigheid, transparantie en verantwoording. Binnen deze
strategie is er aandacht voor interne communicatie, externe communicatie, acquisitie en fondswerving.
De organisatie streeft naar eenduidige en effectieve communicatie. De benadering is ‘low profile’ (passend bij de doelgroep) en
gebaseerd op het uitgangspunt dat er doelmatig moet worden omgegaan met publieke middelen. De communicatie-uitingen van De
Instap zullen aansluiten bij de drie kernwaarden van de stichting: mens centraal, betrokken en effectief. Dat betekent dat deze drie
kernwaarden terug moeten komen in de diverse interne en externe communicatie-uitingen.
In 2013 hebben we het eerste jaarverslag gemaakt conform de richtlijnen voor transparantie en compliance. De Instap heeft met dit
jaarverslag de hoofdprijs (Groeibriljant) ontvangen van het Oranje Fonds Groeiprogramma in samenwerking met PriceWatherhouseCoopers (zie eerste katern).
In 2014 hebben we gebruik gemaakt van reeds bestaande communicatiemiddelen zoals de website, folders en pennen.
Het handboek huisstijl is verder uitgewerkt en vastgesteld, er is een inventarisatie van verbeterpunten voor de website gemaakt en
conform de wetgeving is de ANBI-informatie via de site www.deinstap.org toegankelijk. In 2015 zal bekeken worden welke invulling
aan het besturingsprogramma van de site gegeven moet worden om de transitie vorm te geven.

Transparantie en verantwoording
De Instap wil een transparante organisatie zijn: zowel intern als extern moet duidelijk zijn wat de organisatie doet en welke
resultaten er bereikt worden. Het evalueren en meten van effecten van de organisatie vormen de basis van transparantie en
verantwoording met als groter doel het continu willen verbeteren van het functioneren van de organisatie en het vergroten van de
effectiviteit. In 2013 is een meetinstrument ontwikkeld om de effecten van Huisvesting Plus in kaart te kunnen brengen. Ook is in
het afgelopen jaar een samenwerking met TNO Management Consultants gecontinueerd voor de bestudering van de
langetermijneffecten. Naast het meten en onderzoeken van effecten op de korte en lange termijn is in kaart gebracht hoeveel acties
er zijn uitgezet per bewoner gedurende de begeleidingsperiode.
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Inspanningen en resultaten
In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in inspanningen en resultaten van het programma Huisvesting Plus met betrekking tot de
in- en uitstroom, de resultaten van de begeleiding van De Instap en de hiervoor benodigde inzet. Doel: het inzichtelijk maken van
het maatschappelijk rendement van de aanpak (TNO-De Instap - model 2013). Voor het verzamelen van gegevens is een monitor
ontwikkeld. Deze is gebaseerd op sturing op effecten, prestaties en inspanningen (proces).
Voor de gemeenten zijn de onderstaande inspanningen, resultaten en effecten gerealiseerd. Omwille van privacygevoelige informatie van bewoners van gemeenten met een gering aantal deelnemers aan Huisvesting Plus zijn de gegevens getotaliseerd weergegeven.
Naast de inspanningen voor de trajecten van Huisvesting Plus heeft De Instap nog vele acties ondernomen, gericht op diverse aandachtsgebieden, zoals deelname aan bijeenkomsten, bezoeken aan gedetineerden in de Justitiële Inrichtingen, zorg en aandacht
voor gezinssystemen van (ex-) justitiabelen, etc.

Instroomtabel Huisvesting Plus

2013

2014

Aantal personen dat uitstroomt vanuit het gevangeniswezen (ex-justitiabelen per
gemeente) 1)
Aantal personen dat in aanmerking komt voor Huisvesting Plus (schatting)
Beschikbare plaatsen
Aantal personen dat aan Huisvesting Plus heeft deelgenomen
Aantal geplaatste personen
Ex-justitiabelen
Overige doelgroep (tijdelijk huisverbod, preventief met crimineel verleden)
Gemiddelde duur traject (in maanden)

637

1377

120
13
30
22
20
5
4,9

250
21
32
23
18
2
5,4

Instroompercentage verdeeld over de vijf leefgebieden

2013

2014

Percentage dat instroomt met een geldig identiteitsbewijs
Percentage dat instroomt met huisvesting
Percentage dat instroomt met dagbesteding (> 8 uur per week)
Percentage dat instroomt met adequaat financieel beheer
Percentage dat instroomt met adequate zorgcontacten en zorgverzekering

35
0
20
10
15

80
0
10
0
0

1) Bron: Dienst Justitiële Inrichtingen, Uitstroom nazorgkandidaten per gemeente

Van de 32 deelnemers aan het programma Huisvesting Plus hebben tien personen hun traject uit 2013 voortgezet. Alle tien zijn ze
succesvol gere-integreerd in de maatschappij. Van de 22 personen die in 2014 geplaatst zijn, vielen er 20 onder de primaire
doelgroep van Huisvesting Plus: ex- justitiabelen. Twee personen komen uit de secundaire doelgroep: zij beschikken niet over
huisvesting. Hun verwijzer acht enige mate van overlastgevend/crimineel gedrag aannemelijk, als gevolg van een complexe
problematiek. Verder zien we een toename van het aantal deelnemers dat detentie verlaat met een geldig ID-bewijs.
De dagbesteding, direct aansluitend op de detentieperiode, bestaat voor 100% uit PTC-trainingsprogramma’s.
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Inzet
In onderstaande tabel is het aantal contacten/acties weergegeven dat in 2014 is verricht ten behoeve van de resocialisatie van de
bewoners. Een contact of actie staat voor persoonlijk contact met een bewoner of verwijzer (veiligheidshuis/gemeente/zorginstelling)
of elke vorm van actie die ondernomen is ten behoeve van de voortgang van het resocialisatietraject (variërend van het aanvragen
van een uitkering tot en met het in kaart brengen van de vijf leefgebieden).

Aantal ingezette acties en contacten gericht op:
Acties met bewoners op de vijf leefgebieden tijdens de huisbezoeken
Acties met bewoners naar externe contacten (rechtbank, arts, reclassering)
Acties van administratie t.b.v. verkrijgen behouden geldig Identiteitsbewijs
Acties van administratie t.b.v. verkrijgen inkomsten, verstrekken contant
leefgeld en inzichtelijk maken schulden
Acties van administratie t.b.v. verkrijgen en behouden dagbesteding, dagritme
Acties van administratie t.b.v. verkrijgen en behouden vervolghuisvesting

4.452
1.150
354
6.305
1.660
3.943

Onderstaande taartdiagram brengt bovenstaande cijfers in beeld.

Aantal contacten/acties gericht op:

dagbesteding

financien

huisvesting

ID-bewijs

standaardbezoeken

extra bezoeken/contacten

De in totaal ruim zeventienduizend ingezette acties hebben ertoe geleid dat iedere bewoner bij De Instap in het bezit was (en is) van
een geldig identiteitsbewijs. Daarnaast heeft De Instap voor elke bewoner een passende vorm van (structurele) vervolghuisvesting
gevonden. Ook is er – voor zover van toepassing - voor iedere bewoner zowel een uitkering als een zorgverzekering opgestart. Voor
iedere bewoner is gekeken welke vorm van psychische, geestelijke, dan wel gezondheidszorg noodzakelijk bleek. Omdat de
dagbestedingstrajecten via de gemeente geregeld worden, is per bewoner met de gemeente overlegd of er een vorm van
dagbesteding passend was binnen het resocialisatietraject.
Helaas is dagbesteding voor onze doelgroep een andere vorm van dagbesteding dan zoals benoemd in het maatschappelijke veld.
Het accent bij het invulling geven aan een passende dagbesteding ligt bij de doelgroep van De Instap vooral op het motiveren tot het
leveren van onbetaalde inspanningen voor anderen. Persoonlijke hygiëne, het (her)vinden van een dagritme na detentie en de
mogelijkheden van deelname aan sportactiviteiten vormen daarnaast belangrijke fundamenten om door te kunnen ontwikkelen.
Andere vormen van invulling, zoals het verrichten van werk, blijken veelal (nog) een brug te ver, als we kijken naar de problematiek
en de termijn die de betrokkenen bij De Instap verblijven. Tegelijkertijd is ingezet op het vinden van aansluiting bij het wijkgericht
werken. Bewoners zijn, voor zover ons bekend, gedurende het verblijf niet in aanraking gekomen met justitie. De standaardbezoeken
geven aan welke onderwerpen besproken zijn. Alle kantooracties ten behoeve van het bereiken van de doelstellingen zijn onder de
desbetreffende sleutel benoemd. Onder extra bezoekencontacten vallen acties ten behoeve van bezoeken van bewoners en
medewerkers aan derden, zijnde rechtbank, reclassering, arts, etc.
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Gezien de verzwaring van de aard en complexiteit van de doelgroep worden sinds 2014 alle bewoners gedurende het verblijf
structureel bezocht door de gedragsdeskundige. In samenwerking met de locatiemanager worden een begeleidingsplan en plan van
aanpak opgezet en worden tussentijdse evaluaties en eindgesprekken met de bewoner gevoerd. Hierdoor zijn de input en de output
van de begeleiding op een hoger niveau gekomen. Tevens constateren we een toename in de trajectduur. De inzet van vrijwilligers is
ook in 2014 een succesvolle factor in de begeleiding gebleken.
Bij deelname aan een traject wordt aan de bewoner direct vanaf het moment van binnenkomst een voorschot op het leefgeld
verstrekt, omdat men uit een situatie komt waarbij de uitkeringen nog moeten worden opgestart (uit detentie, zonder enige bron van
inkomen). Dit proces van opstarten van de uitkering en het betaalbaar stellen wordt ingezet en uitgevoerd in samenwerking met de
sociale dienst. Het zo vroeg mogelijk instellen van het financiële proces heeft als doel dat de bewoners zo min mogelijk stress ervaren.
Dit is weer van groot belang om rust te creëren en overlastgevend gedrag te voorkomen. Tevens vormt het verstrekken van contant
leefgeld de basis voor het motiveren van bewust omgaan met geld. In voorkomende gevallen zijn ook aanvullende kosten
voorgeschoten. Hierbij valt te denken aan vervoerskosten naar toezichthouders, medicijnen en kleding. Als gevolg van korte lijnen en
directe interventie ontstaat er geen vertraging in de voortgang van de re-integratie. Voor alle bewoners wordt (beperkt) budgetbeheer
uitgevoerd. Schuldhulp wordt door de gemeente zelf geregeld, het voorbereidende werk van dossiervorming en/of het doen van
betalingen wordt in overleg door De Instap samen met de bewoners uitgevoerd. Indien de bewoner deze taken zelfstandig kan
uitvoeren, dan worden ze in de laatste fase overgedragen, als voorbereiding op de vervolghuisvesting. In een enkel geval wordt er
gemotiveerd tot het aangaan van bewindvoering.

Uitstroom en resultaten
In onderstaande tabellen zijn meetbare resultaten in de persoonsgerichte aanpak vastgesteld en vormgegeven. De percentages zijn
afgeleid van de personen die in 2014 De Instap hebben verlaten.

Uitstroomtabel bewoners Huisvesting Plus

2013

2014

Aantal personen geplaatst in vervolghuisvesting (zelfstandig met en zonder
ambulante ondersteuning)
Aantal personen geplaatst binnen eigen gemeente
Aantal personen geplaatst vanuit andere gemeenten c.q. regiogemeenten

20

24

13
7

17
7

Van de in totaal 32 personen die in 2014 deelnamen aan Huisvesting Plus, hebben 24 personen het programma afgerond. Ze zijn
succesvol verhuisd naar structurele vervolghuisvesting. Acht personen vervolgen in 2015 het Huisvesting Plus-programma. Van de 24
personen zijn 17 personen gehuisvest binnen de eigen gemeente en voor zeven personen is structurele vervolghuisvesting gezocht
en gevonden buiten de gemeente van herkomst. De vestigingsplaats van vervolghuisvesting wordt altijd besproken met zowel de
bewoner als met de gemeente en ketenpartners.

Uitstroompercentage verdeeld over de vijf leefgebieden

2013

2014

Percentage dat uitstroomt met een geldig identiteitsbewijs
Percentage dat uitstroomt met huisvesting
Percentage dat uitstroomt met dagbesteding (> 8 uur per week)
Percentage dat uitstroomt met adequaat financieel beheer
Percentage dat uitstroomt met adequate zorgcontacten en zorgverzekering

100
100
10
90
100

100
100
20
90
100

De tweede tabel geeft in percentages weer in hoeverre de organisatie erin is geslaagd om voor haar bewoners de vijf leefgebieden
op te starten, dan wel problemen te verhelpen. Voor twintig procent van de bewoners hebben we een identiteitsbewijs moeten
aanvragen c.q. verblijfsvergunning moeten verlengen. In die gevallen waarbij geen bijzondere bijstand verstrekt kon worden, hebben
de bewoners dit met behulp van hun leefgeld vergoed of is het vergoed vanuit giften op humanitaire gronden. Bewoners verlaten De
Instap met een ID-bewijs met een minimale geldigheidsduur van zes maanden.
Iedereen is vertrokken naar - in principe - duurzame vervolghuisvesting. Bijna twintig procent neemt deel aan een vorm van
dagbesteding, bestaande uit gemeentelijke re-integratietrajecten, studie of vrijwilligerswerk.
Voor negentig procent is er sprake van adequaat financieel beheer, door de bewoner zelf dan wel door een instantie, zijnde
budgetbeheer of bewindvoering. Voor alle personen is de inkomensstroom op gang gebracht en is waar nodig budgetbeheer
toegepast. Voor 10 procent van de vertrekkende bewoners was het proces van overgang naar bewindvoering nog niet afgerond.
Allen beschikken over een zorgverzekering, huisarts en passende zorg.
Na drie maanden vindt er een terugkoppeling plaats om te evalueren of er zich in de leefgebieden wijzigingen hebben voorgedaan
en zo ja, met welke reden. De evaluatiecijfers zijn niet volledig betrouwbaar te noemen, omdat de doelgroep of moeilijk bereikbaar
is, of geen informatie meer wil verstrekken.
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Raad van Toezicht
Wijziging Raad van Toezicht
In het najaar van 2014 heeft René van Hooren zijn functie als lid van de Raad van Toezicht neergelegd omwille van gezondheidsredenen. We danken René voor de enorme inzet en gedrevenheid waarmee hij zijn functie in de Raad heeft vervuld. Inmiddels heeft Rolf
Noordermeer zich bereid verklaard de ontstane vacature in te vullen. We zijn hem daar zeer erkentelijk voor. Rolf komt per 1 maart
2015 in functie.

Bezoldiging:



De leden van de raad ontvangen een onkostenvergoeding ter hoogte van de werkelijk gemaakte kosten of de wettelijk
vastgestelde vrijwilligersvergoeding, indien zij daar prijs op stellen.
De honorering wordt jaarlijks in november vastgesteld en opgenomen in de begroting van het daaropvolgende jaar.

Verslag:
Aantal vergaderingen: vier vergaderingen met directie/bestuur, één vergadering met directie/bestuur en adviseurs en één
functioneringsgesprek met directeur/bestuurder.

Thema’s:






het groeiplan 2014-2017
scholing en opleiding
KPI’s
opvolging ontstane vacature
de financiën

Leden van de Raad van Toezicht, hoofd- en nevenfuncties:


Mr. Y.A.J.M.van Kuijck (voorzitter)
Beroepsgegevens:
Senior raadsheer bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Nevenfuncties:
Voorzitter klachtencommissie ‘De Mobiliteitskliniek’ Zeist
Lid Veterinair Beroepscollege Den Haag
Voorzitter Stichting Forum TBS Utrecht
Docent Universiteit Utrecht
Penningmeester Stichting Forum Levenslang
Voorzitter Stichting A.C. van Deventer, gemeente Renkum
Bestuurslid Stichting Rechtenalumni Nijmegen
Docent Studiecentrum Rechtspleging
Voorzitter tot behoud van Christelijk Erfgoed in Zorginstellingen



Drs. M.F.T.J. van Hooren (vice-voorzitter)
Beroepsgegevens:
Vennoot van onderzoeks- en adviesbureau Koster & Van Hooren (VOF)
Nevenfuncties
Lid Raad van Toezicht Stichting Belle-Image



H.H.W. Fredriks (lid)
Nevenfuncties:
Lid gemeenteraad Ede
Lid Auditcommissie Ede
Penningmeester bestuurdersvereniging CDA Gelderland
Lid Raadswerkgroep Programmabegroting Ede
Penningmeester CDA-fractie Ede
Bestuurslid Geurt van Lonkhuyzen Stichting
Lid van de financiële- en controlecommissie van PKN Kerk Bennekom, Ondernemersvereniging Bennekom en de
Stichting Vlegeldag Bennekom
Financieel adviseur Ingenieursbureau Moderniek en Werktuigbouwbedrijf Modercon Soest en in beperkte kring op
non-profitbasis
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Samenstellingsverklaring, Balans, Staat van baten en lasten
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