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Inleiding
De Instap: maatschappelijke impact en het bereiken van sociale voortuitgang

In vele opzichten is 2015 een bewogen en bijzonder jaar geweest.
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 en het bewerkstelligen van sociale
vooruitgang.
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 ex-gedetineerden
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
2015 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.
Een bewogen jaar vanwege de vele veranderingen op maatschappelijk vlak. In de maatschappij
ondervindt onze doelgroep de gevolgen van de transitie in het sociale domein en de veranderingen bij
de dienst justitiële inrichtingen en een verharding in de maatschappij, waardoor de re-integratie
complexer wordt. Op alle fronten is creativiteit nodig om de succesvolle re-integratie mogelijk te
maken.
Ook al lijkt de maatschappij zich minder tolerant op te stellen tegenover mensen aan de onderkant
van de samenleving, we ervaren gelukkig ook een andere trend. Vele bewuste enthousiaste mensen
willen van betekenis zijn en het verschil maken, voor hun medemens en de leefomgeving. Onze
vrijwilligersorganisatie gaat met haar tijd mee.
Dit jaar hebben een en dertig mannen/jongvolwassenen deelgenomen aan het Huisvesting Plusprogramma. Bewoners hebben hun traject gevolgd in onze tussenvoorzieningen, waarna zij succesvol
zijn doorgestroomd naar structurele vervolghuisvesting. Met enthousiaste vrijwilligers en betrokken
medewerkers hebben we onze unieke persoonsgerichte aanpak vorm gegeven, die een essentiële
factor is in het behaalde succes. In onze werkwijze zoeken wij naar een combinatie van veel ruimte
voor persoonlijke aandacht én een efficiënte aanpak. De praktijk, waarin een veelvoud van emoties
gereguleerd wordt door mensen aandacht, duidelijkheid en structuur te bieden en advies te geven. De
Instap is de ‘schokdemper’ tussen mens en maatschappij.
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Door flexibel en oplossingsgericht te denken leverde 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 negentig hulpvragen passende adviezen kunnen
geven op gebied van ondersteuning van gezinssystemen en op diverse facetten van de leefgebieden.
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 2016 zijn: getemporiseerde groei van het aantal trajecten en behandeling van
advies vragen. Het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid voor de ex- gedetineerde
burgers met 10% meer actieve vrijwilligers. De thema’s als passende woon-dagbestedingstrajecten,
motiveren tot herstel, wijkgerichte re-integratie en vergroten maatschappelijke betrokkenheid door
vrijwillige inzet zijn ook komend jaar van groot belang.

Namens medewerkers en vrijwilligers van De Instap dank ik een ieder, die op zijn wijze bijdraagt om
dit werk mogelijk te maken.
Margot Hordijk
Directeur / Bestuurder
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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.
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!
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.
* 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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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 (vrijwilligersnetwerk) 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.

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 motiveert
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 exgedetineerden op straat of in de nachtopvang terechtkomen en waarbij het risico van terugval in
recidiverend gedrag zeer groot wordt geacht.
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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. Daarnaast wordt
het programma sinds 2013 ook aangeboden aan gemeenten en verwijzers waarbij men enige mate
van ernstig overlast gevend-, en of crimineel gedrag aannemelijk acht bij niet aanbieden van
gestructureerde huisvesting.
Gezien de verzwaring van de aard en complexiteit van de doelgroep worden sinds 2014 alle bewoners
gedurende het verblijf structureel bezocht door de gedragsdeskundige, locatiemanager en
huismeester. De gedragsdeskundige maakt i.s.m. de locatiemanager een begeleidingsplan, plan van
aanpak en tussentijdse evaluaties en eindgesprekken worden met de bewoner gevoerd. Hierdoor is de
input en de output van de begeleiding op een hoger niveau gekomen. Daarnaast zien we als gevolg
van deze verzwaring een toename in de verblijfsduur. De inzet van vrijwilligers is ook in 2015 een
succesvolle mix in de begeleiding gebleken.

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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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 is inzicht te verkrijgen en het inzichtelijk maken van het
maatschappelijk rendement van De Instap-methodiek 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 deelnemende gemeenten zijn de onderstaande inspanningen, resultaten en effecten
gerealiseerd. Omwille van privacygevoelige informatie zijn de gegevens getotaliseerd weergegeven.
Gedurende de afgelopen jaren zien we een wijziging in het de aard van de persoon, leeftijd,
verblijfsduur en aard van het delict. Deze ontwikkeling wordt verder bestudeerd en uitgewerkt
voordat publicatie gerechtvaardigd geacht wordt, gezien het geringe aantal deelnemers en de
regionale binding van De Instap.

Instroomtabel Huisvesting Plus

2013

2014

2015

Beschikbare plaatsen
Aantal personen dat aan Huisvesting Plus heeft deelgenomen 1)
Aantal geplaatste personen 2)
Ex-justitiabelen
( direct afkomstig uit een PI)
Overige doelgroep 3)
Gemiddelde duur traject (in maanden)

13
30
22
20
5
4,9

21
32
23
21
2
5,4

21
30
21
16
5
7.3

1)
2)
3)

Bewoners volgen traject wat aangevangen is vorig jaar
Bewoners geplaatst in betreffende jaar
Verwijzer acht enige mate van overlastgevend/crimineel gedrag aannemelijk bij niet aanbieden van
gestructureerde huisvesting.

Instroompercentage verdeeld over de vijf leefgebieden

2013

2014

2015

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

80
0
5
10
20

Uitstroompercentage verdeeld over de vijf leefgebieden

2013

2014

2015

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

100
95
10
90
100
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De derde 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 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.

Inzet

In onderstaande tabel is het aantal contacten/acties weergegeven dat in 2015 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/reclassering etc) 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 tbv:

2014

2015

op de vijf leefgebieden tijdens de huisbezoeken
bezoek naar externe contacten (rechtbank,
arts/psychiater etc, reclassering)
verkrijgen behouden geldig Identiteitsbewijs
verkrijgen inkomsten, verstrekken contant leefgeld en
inzichtelijk maken schulden
verkrijgen en behouden dagbesteding, dagritme
verkrijgen en behouden vervolghuisvesting
TOTAAL

4.452
1.150

4.034
1.043

354
6.305

321
5.713

1.660
3.943
17.864

1.506
3.573
16.190

Een periode van ondersteuning door De Instap…

totdat ze het weer zelf kunnen doen!

Onderstaande diagram brengt bovenstaande cijfers in beeld.
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Contacten/acties gericht op:
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0

2014

2015

De in totaal ruim zestienduizend 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 de
uitstromende bewoners een passende vorm van (structurele) vervolghuisvesting gevonden. Ook is er
– voor zover van toepassing - voor iedere bewoner de uitkering en een zorgverzekering opgestart.
Iedere bewoner heeft toegang gekregen bij een huisarts, voor zover men geen inschrijving had.
Omdat de dagbestedingstrajecten in principe via de gemeente geregeld worden, is per bewoner met
de gemeente overlegd of er een vorm van dagbesteding passend was binnen het resocialisatietraject.
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.
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
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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

Van de in totaal 30 trajecten Huisvesting Plus in 2015 aangeboden, hebben 20 personen het
programma succesvol afgerond in 2015. Tien trajecten zullen in 2016 gecontinueerd worden.
Voor zover ons bekend is niemand tijdens het traject Huisvesting Plus met justitie in aanraking
gekomen voor het begaan van nieuwe overtredingen.

Mijlpalen 2015
Groeiprogramma Oranje Fonds (OFG III) en NL Doet succesvol in 2015

Het Oranje Fonds Groeiprogramma 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.
De afgelopen drie jaar heeft De Instap zich ontwikkelt tot een solide sociale onderneming, die een
bijdrage levert aan de succesvolle re-integratie en resocialisatie van (ex-) gedetineerde burgers.
We danken Het Oranje Fonds, voor de geboden mogelijkheden want: ‘Als we wat voor een ander
doen, hoeven we het niet alleen te doen.’ En die steun hebben we de afgelopen jaren ervaren vanuit
het Oranje Fonds Groeiteam.
Met extra ondersteuning van het Oranje Fonds heeft De Instap het afgelopen jaar een aanvang
gemaakt voor de opzet van ontmoetingsplekken en door samen met andere vrijwilligersorganisaties
het bruisende centrum te zijn waar vrijwilligers perspectief bieden aan ex-gedetineerden en hun
relaties.
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NL Doet 2015 Flower Power in de serviceflat Arnhem

Het weekend van 15 maart 2015 stond in het teken van NL Doet, de grootste
vrijwilligersactie in Nederland, georganiseerd door het Oranje Fonds.

Jongeren van Puur Fiksen bieden ouderen een bloemetje aan.
ARNHEM/ DOETINCHEM - Allochtone jongeren van de nieuwe Arnhemse groepering Puur Fiksen
en vrijwilligers van De Instap hebben zaterdag meegedaan aan de vrijwilligersactie NLdoet. In
Serviceflat Elderveld boden de jongeren de bewoners een bloemetje aan.
"En dat is nog maar het begin", voorspellen woordvoerders Dave Gerritsen van Puur Fiksen en Margot
Hordijk van stichting De Instap. Beide organisaties willen in de toekomst gaan samenwerken.
De meeste jongeren van Puur Fiksen volgen een opleiding aan het Graafschap College in Doetinchem,
een enkeling heeft het diploma al op zak. Hassan Dara (26) uit Arnhem, student sociaal-cultureel
werk, is een van de 'fiksers'. "Ik vind het leuk om een keer langs te komen bij ouderen die weinig
bezoek krijgen. Dat soort dingen willen we vaker gaan doen."
Rolmodellen
Ze zijn volgens Hordijk perfecte rolmodellen voor de doelgroep waar De Instap zich over bekommert:
gedetineerden die de eerste maanden na hun vrijlating tussen wal en schip dreigen te vallen. Hordijk:
"De jongens van Puur Fiksen spreken dezelfde taal, kennen de verschillende culturen. Ze kunnen veel
voor de ex-gedetineerden betekenen." (…)
Bron: De Gelderlander, 21 maart 2015
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Samenwerkingspartners van De Instap
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 zowel ex- gedetineerden
en personen met een arbeidsintensieve, complexe problematiek in kader van
preventie. 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
Met de twee fasehuizen in Arnhem draagt De Instap bij 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.

Gemeente Ede
Sinds 2008 is De Instap actief in de gemeente Ede, voor het Veiligheidshuis
West Veluwe Vallei. Als centrum gemeente Ede vervult het VWVV haar nazorg
taak voor ex-gedetineerden. De afgelopen jaren heeft zich een daling van de
doorverwijzing uit de omringende gemeenten ingezet, in combinatie met de
stijgende (exploitatie-)kosten van de panden en de gelijkblijvende gevraagde
huren van bewoners, is besloten een locatie per 31 december te sluiten.

Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Na een succesvol afgesloten pilot van twee jaar
is per 2015 besloten tot een structurele
samenwerking van De Instap met de gemeente
Utrechtse Heuvelrug. Het gemeentebeleid
‘Minder maatschappelijke overlast door
integrale aanpak op maat’ resulteerde in een nauwere structurele 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.
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Gemeente Den Bosch
De samenwerking met de gemeente ’s Hertogenbosch
heeft de afgelopen jaren op diverse wijzen vorm
gekregen. Naast informatieoverdracht en ondersteuning
vanuit de Huisvesting Plusmethodiek op gebied van
herstelmotivatie en het brainstormen over de opzet van en ontwikkeling buiten re-integratie centra
is een trainingsprogramma ontwikkeld, waarin alle facetten zijn samengebracht. Voor professionals
van de gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft De Instap het trainingsprogramma Huisvesting Plus
doorontwikkeld met als thema ‘de motivatie tot herstel van contacten in de relationele sfeer’. Deze
cursus is begin 2015 succesvol afgerond.

Ministerie van Veiligheid en Justitie (VSB) ondersteunt 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. Afgelopen jaar heeft De Instap op advies
van het ministerie het vrijwilligersinzet en organisatie geherstructureerd en toekomst bestendig
gemaakt.

Ontwikkelingen binnen De Instap in 2015
Groeistrategie tot 2017

Van de in 2013 ontwikkelde geprognotiseerde groeistrategie tot 2017 is afgeweken.
Deze is bijgesteld naar getemporiseerde groei. Het voornemen was per 2017 aan circa 20% van de
ex-gedetineerden zonder huisvesting (ca. 440 man) haar programma Huisvesting Plus aan te kunnen
bieden met behulp van circa 600 deskundige vrijwilligers en actief te zijn in circa 20 gemeenten.
Gedurende het jaar is begin 2015 besloten van deze strategie af te zien en de focus te leggen op:





Stabilisatie en verstevigen positie De Instap in huidige gemeenten ondanks bezuinigingen
sociaal domein, verhoogde concurrentie.
Getemporiseerde groei
Vrijwilligersorganisatie toekomstbestendig maken
Adviesaanvragen en verwerking hiervan

Doelstellingen zijn succesvol afgerond.
Kanttekeningen bij de herziening van de groeistrategie

De groeiambitie geformuleerd zoals vanuit Mc Kinsey geënthousiasmeerd bleek niet vorm gegeven
kunnen worden, omdat de ambities te hoog waren. Inmiddels bewust geworden dat de groei van de
organisatie en mensen inwerken tijd kost, heeft een herziening van de groeiambitie plaatsgevonden.
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Onderstaand een opsomming van de factoren die daarbij een rol gespeeld hebben:

Met de factor tijd is geen rekening gehouden. Snel geld, snel groeien bestaan niet voor organisaties
zoals De Instap.
 Personeel kan vanwege de kosten slechts op deeltijd worden aangenomen, betrokkenheid
fluctueert, binding aan organisatie na twee jaar bijna onmogelijk vanwege wet en regelgeving.
Inzet ZZP, hoge kosten, meerdere opdrachtgevers dus minder flexibel inzetbaar. Ervaren dat passie
voor enkelen, slechts werk is voor anderen. Verschil in betrokkenheid en verantwoordelijkheidsbesef.
 Plotselinge vertrek vrijwilligers bij het verkrijgen van werk, van de ene op de andere dag blijkt geen
uitzondering maar regel.
 Verstrekkende financiële gevolgen van de Wet en regelgeving: met betrekking tot verzekeringen
personeel, cao, pensioenvoorzieningen etc.

Organisatie

De huidige kleine lijnorganisatie heeft als voordeel dat er hand-on kan worden geleverd, korte lijnen
en flexibel werken. Deze zijn geborgen in systemen, zodat kwaliteit geborgen blijft. Kennis wordt
procesmatig gedeeld.
Het afgelopen jaar heeft de organisatie specifiek kosten vanuit het fonds besteed aan advieskosten
accountant om de Raad te informeren en te adviseren in de complexe situatie van de
financieringsstromen. Vanuit de RJ640 regeling, destijds als voorwaarde door PGM aangegeven, zijn
maandelijkse en kwartaalrapportage opzetten gemaakt.
Deze verslaggeving is verwerkt in het IT systeem.
Personeelswisseling i.v.m. ziekte en vertrek, hebben hun effect op de dagelijkse operatie, waardoor
ook dit jaar ingezet is op standaardiseren van de systemen passend in het maatwerk wat we bieden.
Na het vertrek van onze fulltime vrijwilligerscoördinator en de herberekening van de subsidiebijdrage
vanuit het ministerie hebben we de bakens verzet, een parttime coördinator heeft de taken
overgenomen, de liquiditeitspositie van de organisatie kwam dermate onder druk dat kostenreductie
en efficiencyverbetering heeft plaatsgevonden.
Processen en procedures zijn verbeterd, de IT-systemen zijn aangepast en we zijn verhuisd naar een
nieuw kantoor, waar meerdere vrijwilligersorganisaties gehuisvest zijn.
Financiën

Ondanks het gezonde verdienmodel is het een bewogen financieel jaar. Stijgende kosten en het
eindigen van de ondersteuning Oranje Fonds Groeiprogramma per december 2015 hebben het huidige
verdienmodel onder druk gezet.
De Instap heeft een breed portfolio aan financiers. Belangrijke partners voor de Instap vormen de
gemeenten. De Instap ontvangt een ondersteuningssubsidie ter dekking van de begeleidingskosten
van de doelgroep. Deze ondersteuningssubsidies stijgen niet lineair aan de stijgende kosten.
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. Stijgende vaste exploitatiekosten zetten de beschikbare ruimte voor herinvesteringen onder
druk. Het ministerie van Veiligheid en Justitie levert een bijdrage in de kosten voor coördinatie van
vrijwilligersinzet. Het Oranje Fonds is 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.
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Begroting en uitgaven

De begroting en de uitgaven 2015 liepen niet in lijn met de verwachtingen. Geldstromen vanuit de
overheid op jaarlijkse subsidiebasis zijn geen gedegen fundament gebleken bij groei, omdat bij groei
een substantieel eigen vermogen beschikbaar moet zijn om de fluctuaties op te vangen en een
gezonde liquiditeitspositie te behouden.
Het subsidie beleid waarbij 90% wordt toegezegd en 100% in het boekjaar besteed dient te worden,
geeft een extra druk op de liquiditeitspositie van de stichting. Voor het opbouwen van een
continuïteitsreserve is geen subsidie regeling beschikbaar.
Accountantscontroles kosten veel geld, welke niet in de subsidieaanvragen verdisconteerd kunnen
worden. Terwijl er bij partijen vertrouwen is dat werkzaamheden ook daadwerkelijk gedaan zijn, dient
er aan verplichtingen gehoor gegeven te worden. Verantwoordingen moeten worden (voor-)
gefinancierd uit eigen vermogen.
Een grotere organisatie neemt een andere kostenstructuur met zich mee, die niet past in een opzet
van een low cost vrijwilligersorganisatie. Een te hoog percentage aan overheadkosten is niet wenselijk.
Het is de uitdaging dat zo laag mogelijk te houden en niet in te boeten op kwaliteit en werkwijze.
Veranderingsprocessen en management kosten tijd en geld, welke niet in de begroting zijn
meegenomen.
Door de complexiteit van de (geld)stromen binnen de stichting en de diverse wezenlijke veranderingen
daarin gedurende 2015 is er veel tijd en energie gestoken in het informeren van de Raad van Toezicht,
zodat zij het benodigde inzicht hadden om hun taken goed en met kennis van zaken uit te kunnen
voeren.
De wet- en regelgeving voor werknemers hebben in 2015 een bijzondere negatief effect gehad op de
reservepositie van De Instap. Het verbindend verklaren van de cao heeft verstrekkende gevolgen
gehad. Deze vorderingen blijven tot 10 jaar na dato invorderbaar door de werknemers. Hierbij valt te
denken aan het nabetalen van uurloon, 40-urige werkweek, waarbij de cao uitgaat van een 36-urige
werkweek en overige secundaire voorwaarden, zoals bovenwettelijke vakantiedagen en de
kilometervergoeding van 39 ct. Daardoor waren er diverse onvoorziene uitgaven als gevolg van weten regelgeving.
De structurele huurstijgingen en personeelskosten tegenover een gelijkblijvende huuropbrengst (sinds
2008 geen huurverhoging voor bewoners) en niet in elke gemeente marktconform stijgende
subsidiebijdragen per gemeente hebben geresulteerd in sluiting van 1 locatie.
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 fondsenwerving.
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 sluiten aan 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. Voor 2015
is mede als speerpunt de nieuwe website ingezet, adviesgesprekken en opzet heeft plaatsgevonden.
In het eerste kwartaal van 2016 gaat de site online. De website van 2008 is geheel vernieuwd en mobile
gemaakt, waarbij de tips uit de workshop Oranje Fonds zijn verwerkt.
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Folders voor vrijwilligers gemaakt en displaymateriaal voor vrijwilligersnetwerkbijeenkomsten.
Handboek vrijwilligers etc. Het jaarverslag is conform de eisen 2013 aangeleverd en verspreid. Deze
versie heeft in 2014 de Groeibriljant van het Oranje Fonds gewonnen.
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.
Met betrekking tot de transparantie zijn de dilemma’s, kansen en risico’s in voorafgaande tekst zoveel
mogelijk uitgewerkt. Dilemma’s waar we in 2016 voor staan is de veranderende subsidierelaties bij
gemeenten, waar de voorkeur als gemeentelijk beleid gaat naar overgang van subsidierelaties naar
opdrachtrelaties. Onderzoek naar de haalbaarheid en wenselijkheid wordt in 2016 gedaan op basis van
een projectfinanciering van het Oranje Fonds. Tevens wordt onderzocht wat de daar uit volgende
wijzigingen in het verdien model kunnen worden. Waarbij naast de genoemde kostenreductie en de
trajectprijsfinanciering voor 2016 de focus zal liggen op het aanboren cq zoeken naar aanvullende
(nieuwe) financieringsbronnen.
Politieke ontwikkeling: nazorg ex-gedetineerden volwassenen wordt als minder urgent door
gemeenten ervaren, waardoor de vraag aan productaanbod aangepast kan gaan worden. Hierbij valt
te denken aan opvang van jeugdigen/ jong volwassenen.
Druk op de woningmarkt: minder gepaste structurele vervolghuisvesting beschikbaar, zowel in
zorgkader vanwege bezuinigingen als op particuliere markt vanwege vraag door toenemende vraag van
huisvesting door minder complexe personen.
Verantwoording periodiek naar partners en Raad van Toezicht. Financiële verantwoording aan de hand
van RJ 640 format aangeleverd door extern accountantskantoor.
Vrijwilligerswerk

Strategische aanpassing in de vrijwilligersorganisatie bleek dit jaar gewenst. Dit heeft geresulteerd in
een nieuwe opzet van het vrijwilligersbeleid en uitvoering, die voldoet aan de hedendaagse eisen.
Vrijwilligers spelen een essentiële rol bij het herstel van contacten of bij het aangaan van nieuwe
contacten. De binding van een vrijwilliger met een (ex-)gedetineerde is het aansprekende en
onderscheidende element, waardoor zij een grote rol spelen in het aangaan van nieuwe positieve
relaties en het begeleiden van de terugkeer naar en in de samenleving.
Het inzetten op sociale contacten, het herstellen van betrekkingen met partners, ouders en anderen,
zijn belangrijke voorwaarden om zich weer geaccepteerd te voelen en niet terug te vallen in oud
gedrag. Goede selectie en matching van zowel de vrijwilligers als de bewoners spelen een essentiële
rol voor effectieve vrijwillige inzet. Hierbij is het inwerkprogramma en het continue aanbieden van
deskundigheidsbevordering door de gedragsdeskundige van essentiële betekenis.
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Diverse modellen hebben we in de loop van het jaar bekeken. Het vrijwilligersbestand is opgeschoond
en we hebben afscheid genomen van vrijwilligers en nieuwe vrijwilligers verwelkomd.
Het werven en aannemen van een nieuwe parttime vrijwilligerscoördinator heeft veel meer tijd
gevraagd dan vooraf was te voorzien, mede gezien de complexiteit en de onbekendheid van de
doelgroep. In november is een nieuwe vrijwilligerscoördinator aangesteld. Zij heeft met haar
specifieke kennis van de regionale vrijwilligersorganisaties een update in ons beleid vorm gegeven
heeft, welke in 2016 verder geborgen wordt. Het is een continu proces van sturing en bijsturing.
De vrijwilligerscoördinator is primair verantwoordelijk voor de borging van het beleid, het proces en
de procedures ten aanzien van werving, behoud van vrijwilligers, alsmede overige HR-zaken.
De gedragsdeskundige is eindverantwoordelijk voor de deskundigheidsbevordering en het
casusoverleg, zodat de vrijwilligers toegerust zijn om hun begeleiding zo optimaal mogelijk vorm te
geven. De locatiemanager en de huismeester zorgen voor de dagelijkse contacten tussen bewoners en
vrijwilligers.
De eisen die we aan onze vrijwilligers stellen zijn vastgelegd in een herzien competentieprofiel, dit bij
de selectie en matching wordt toegepast. Het werven en behouden van vrijwilligers voor deze
specifieke doelgroep vereist deskundigheidsbevordering, casusoverleg en veel informatieoverdracht.
Het opzetten van herzien beleid, een nieuw handboek en een nieuw scholingsprogramma, zijn
geïmplementeerd in de deskundigheidsbevorderings-bijeenkomsten voor vrijwilligers.
Net als de afgelopen jaren zijn ook dit jaar de cursusavonden druk bezocht, met als hoogtepunt een
certificaatuitreiking voor de nieuwe vrijwilligers op 8 december jl.
Deskundigheidsbevordering en casusoverleg

Beoogde doelen in 2015:
- Deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers
- Kwaliteitsverbetering van de begeleiding
- Herstelgericht werken
- Motiverende gesprektechnieken
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 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 persoonlijke omstandigheden
en hetgeen hersteld moet worden. Zo wordt de bewoner gemotiveerd om op een positieve en
effectieve wijze zijn eigen herstelproces vorm te geven.
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Raad van Toezicht
Wijziging Raad van Toezicht

Per 1 maart 2015 heeft Rolf Noordermeer de functie van René van Hooren als lid van de Raad van
Toezicht over genomen. René heeft per 1 maart zijn functie neergelegd omwille van gezondheidsredenen. We danken René voor de enorme inzet en gedrevenheid waarmee hij zijn functie in de Raad
heeft vervuld
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 reguliere vergaderingen: zeven vergaderingen met directie,
Thema’s algemene vergaderingen Raad van Toezicht met directie:
 het groeiplan 2014-2017
 KPI’s
 de financiën in lijn met de ontwikkelingen.
Eén vergadering met directie/bestuur en adviseurs
Eén functioneringsgesprek met directeur.
Een vergadering met adviseurs en bestuur met als thema: Groeistrategie reel of droom.
Belangrijke termen die avond:
 focus
 kwaliteit boven kwantiteit
 behoud snelle niet-bureaucratische werkwijze
 beschikbaarheid voor de oorspronkelijke doelgroep
 partnership in plaats van concurrentie
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



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
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H.H.W. Fredriks (lid)
Nevenfuncties:
- Bestuurslid CDA afdeling Ede
- Bestuurslid CDA Bestuurdersvereniging afdeling Gelderland
- Penningmeester Geurt van Lonkhuyzenstichting
- Bestuurslid Kunst in de Kamer Kring Wageningen/Bennekom
- Lid controle/financiële commissie van gereformeerde PKN Kerk Bennekom
- Lid controle commissie Ondernemersvereniging Bennekom
- Financieel adviseur Ingenieursbureau Moderniek BV en Werktuigbouwbedrijf Modercon
BV te Soest
- Financieel consultant



R. Noordermeer (vice-voorzitter)
Beroepsgegevens:
- Plaatsvervangend vestigingsdirecteur PI Vugt
Nevenfuncties
geen
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Financiële verantwoording
In de begroting van 2015 was rekening gehouden met een verlies voor resultaatbestemming, omdat
er nog uit diverse bestemmingsfondsen- en reserves geld te besteden was in 2015.
Ondanks diverse grote wijzigingen in 2015 is dit uiteindelijk ook redelijk zo gerealiseerd.
Gedurende 2015 is, zoals al eerder aangegeven, het vrijwilligersbestand goed opgeschoond. Dit heeft
geleid tot aangepaste subsidies vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Dit legde druk op de
liquiditeit en het resultaat van De Instap. In overleg met de Raad van Toezicht is hierop actief
ingesprongen met kostenreductie en efficiencyverbetering.
Daarnaast hebben enkele gemeenten gedurende 2015 aangegeven in plaats van een jaarlijkse subsidie
voor begeleiding liever op basis van trajecten/opdrachten geld te verstrekken. Hiertoe is enig
onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en wenselijkheid hiervan. Als snel bleek, dat dit onderzoek
behoorlijk omvangrijk en niet eenvoudig is en dat de overgang naar trajectprijzen ook een wijziging
van het verdienmodel vraagt.
Daarom is bij het Oranjefonds een bijdrage aangevraagd en gehonoreerd om dit te kunnen
onderzoeken en vorm te geven. De uitvoering hiervan vindt grotendeels in 2016 plaats.
Voor de verwachtingen voor 2016 is de gedeeltelijke overgang naar trajectprijzen een belangrijk
onderwerp. Omdat dit nog onderzocht gaat worden is nog niet geheel duidelijk, wat de effecten zullen
zijn.
De verwachting in het algemeen is, dat er in 2016 een positiever resultaat dan in 2015 gerealiseerd
gaat worden. Dit wordt bereikt door efficiëntere inzet van medewerkers, meer inzet van meer
vrijwilligers, het effect van de opzet van de vrijwilligersnetwerken in enkele gemeenten en minder
huisvestingslasten door de afstoting van een huis.
Er wordt gestreefd naar een getemporiseerde groei, passend bij de groei van de organisatie en het
aantal vrijwilligers.
Er zijn geen grote investeringen gepland voor 2016.
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Samenstellingsverklaring
Aan het bestuur van
Stichting De Instap
Ter attentie van mevrouw M. Hordijk
Telefoonweg 124 A, eerste verdieping
6713 AL Ede
Bennekom, 16 juni 2016
07003653 / 2015
Geachte mevrouw Hordijk,
Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2015 van Stichting De Instap te Ede.

1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant
Aan: Het bestuur van Stichting De Instap
De jaarrekening van Stichting De Instap te Ede is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de staat van
baten en lasten over 2015 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard
wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening.
Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële
verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons
alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de
daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze
verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van
de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis
van Stichting De Instap.
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en
andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht
professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij
vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.
Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA
verwijzen
wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.
Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne
bereid.
Bennekom, 16 juni 2016
Alfa Accountants en Adviseurs B.V.
Dit document is digitaal ondertekend:
J.L. Verbakel AA
Donderdag 30 juni 2016 16:23:18
Ref,:dbgecdcicei

J.L. Verbakel AA
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