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Inleidin
ng
uisvesting Plus ingezet om mett een persoonsggerichte aanDe afgelopen vvijf jaren heeft stichting De Insstap het trajecttprogramma Hu
pak (ex-)gedettineerden een soepele
s
overdra
acht naar de saamenleving te bieden.
b
Op een ‘onconventioneele’ wijze, warss van de bestaande bureaaucratische proccessen en procedures, wordt eer doelgericht gewerkt
g
naar ee
en succesvolle re-integratie en
n resocialisatie..
In nauw overleeg met ketenpaartners en in combinatie met ssociale netwerkken en vrijwilligers zijn we ookk in 2013 wederrom zeer succesvol geblekeen. Alle bewoneers hebben hun
n traject gevolgdd in onze tussenvoorzieningen
n waarna zij succcesvol zijn doo
orgestroomd
naar structureele vervolghuisvvesting.
Wij voelen onss geroepen tot de zorg voor (e
ex-)gevangenenn door de Bijbelse opdracht (w
we zijn niet-evanngeliserend): he
et omzien naar
elkaar. Ons mo
otto is: meelopen met de men
nsen die ons (evven) nodig hebb
ben (Lucas 24:1
13-35). Zij vindeen bij De Instap een tijdelijke
ankerplaats.
P biedt Stichting De Instap passende basissvoorzieningen (o.a. bed en brrood) direct aan
nsluitend aan
Met het project Huisvesting Plus
n wordt en waa
ar nodig gehanddhaafd, blijkt de
e kans op
de detentiepeeriode. Deze perrsoonsgerichte aanpak, waarbbij zorg geboden
wijk wordt voorrkomen.
recidiverend ggedrag in de eerrste periode na detentie substtantieel te verlaagen waardoor overlast in de w
Groeiende vraaag vanuit het maatschappelijk
m
ke veld heeft errtoe geleid dat we het afgelopen jaar zijn oveergegaan tot
professionaliseering, met als doel
d het verduu
urzamen van onnze unieke aanp
pak. We hebben
n de kern van oonze aanpak vasstgelegd in
procesbeschrijjvingen, proced
dures en instruccties, zodat er eeen meer systematische werkw
wijze en adminiistratie van onzze activiteiten
plaatsvindt. Deeze professionaalisering legt de
e basis voor verrdere groei van De Instap als een duurzame soociale onderne
emende
stichting. Bij o
onze werkwijze zoeken wij een combinatie va n veel ruimte voor
v
persoonlijk
ke aandacht én efficiënte werkkwijzen voor
n voor de admin
nistratie van onns werk.
weerkerende handelingen en
Voor de verdeere ontwikkelingg van de organisatie is deskunddigheid aangetrokken en er is een strategischh plan gemaaktt. Het
strategisch plaan besteedt aan
ndacht aan onze
e beoogde groeei, aan de organ
nisatiestructuurr, het financieell beheer en de communicatie..
Op deze vlakkeen zijn in 2013 belangrijke stappen gezet. Na een jaar van in
ntensief contactt met adviseurss uit het juridiscch
maatschappelijke veld is in oktober 2013 de
e Raad van Toezzicht toegetrede
en. Dit in lijn met de richtlijnenn Good Govern
nance en de
n hebben wij
code Wijffels. Dankzij al dezee inspanningen voldoen we aann de criteria voor een Algemeen Nut Beogen de Instelling en
een ANBI-status behouden.
elingen zijn dit jjaar 30 (ex-gedetineerde) man
nnen/jongvolwaassenen door gemeenten
g
Naast de enorrme organisatorrische ontwikke
geplaatst in eeen van onze fasehuizen. Waar nodig is tijdelij k extra woonru
uimte gehuurd of
o hebben we ttijdelijk opvang geboden in
gemeenten an
nders dan de geemeente van he
erkomst. Dit is ggedaan voor drie gemeenten op
o zes locaties.
Tevens biedt D
De Instap adviess aan derden in
n het zoeken va n passende verrvolghuisvesting
g na detentie, inndien De Instap
p geen
mogelijkheid h
heeft tot plaatssing.
w
een veellvoud van emotties gereguleerd wordt door m
mensen aandacht,
De cijfers zijn eeen weerslag van de praktijk waarin
duidelijkheid een structuur te bieden. De Insttap is “schokdeemper” tussen mens
m
en maatschappij. Dat beepaalt het succe
es van de
unieke persoo
onsgerichte aanpak. Zo bieden onze vrijwilligeers aandacht, een luisterend oor, een motiveerend gesprek of
o samen een
eindje fietsen en maken zij heet verschil voorr onze bewonerrs. Zelfs na het afronden van het
h programma blijven contactten bestaan,
die weliswaar in goed overlegg afgebouwd worden,
w
maar al tijd zijn en blijvven we bereikba
aar voor onze eex-bewoners.
d
Deskundigheidsbevordeering staat daarom ook dit jaarr weer hoog in oons vaandel. In combinatie
Dit werk kun jee niet zomaar doen.
met casusoverrleg creëren wee een goede we
erksfeer voor onnze zeer bekwame vrijwilligerss. Het afgelopenn jaar hebben vele
v
vrijwilligers inzzet en betrokkeenheid getoond
d. Dit jaar hebbeen we vijftien nieuwe
n
vrijwillig
gers kunnen inw
werken.
Thema’s voor 2014 zijn: “passende dagbeste
eding”, “motiveeren tot herstell” en “het maatschappelijk effeect van het werrk van De
Instap”. Daarn
naast worden vo
oor 2014 alle prrojecten voorzi en van prioriteiten, meetbare doelstellingen en deadlines. Hierop
H
zal
actief worden gestuurd. Zo veersterken we de professionalitteit van de orgaanisatie. De voo
ortgang zal word
rden bevorderd en bewaakt
door de directtie. De Raad van
n Toezicht zal de projectplanniing gebruiken als
a een grondsla
ag voor het dooor de Raad uit te voeren
toezicht.
e die klaar is vooor verdere groei. Vanaf 2015 zullen
z
wij in ee n toenemend aantal
a
Met dit alles zorgen we voor een organisatie
oeiend aantal exx-gedetineerdeen een steun in de rug bij hun
gemeenten vaan start gaan meet onze aanpakk. Daarmee biedden we een gro
re-integratie een dragen wij biij aan een veiligge leefomgevingg.
Namens medeewerkers en vrijjwilligers van sttichting De Instaap danken wij de
d gemeenten Ede, Arnhem enn Veenendaal voor
v
het
geschonken veertrouwen en wij
w danken het Oranje
O
Fonds e n het ministerie
e van Veiligheid
d en Justitie vooor hun bijdragen om dit werk
mogelijk te maaken.
Margot Hordijk
Directeur / Bestuurder
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Va
an deten
ntie naarr een accceptabe
el bestaaan

n een penittentiaire in
nrichting, adviseur
De heer Frank Witttens, voorrmalig direecteur van
vaan De Insta
ap:
p in Ede, Arnhem
A
en
n Veenenda
aal is nou typisch ee
en van die initiatieve
en waar jee
“De Instap
heel blij vvan kunt worden.
w
Op
p de eerstee plaats, om
mdat het gaat
g
om eeen groep mensen
m
diee
heel kwettsbaar is in
n de huidig
ge samenleeving en op
o de tweed
de plaats, omdat De Instap al-leen kan b
bestaan da
ankzij de onvermoeib
o
bare inzet van een grroot aanta
al zeer gem
motiveerdee
vrijwilligeers. Deze vrijwillige
ers bieden
n ex-gedettineerden de helpen
nde hand om in dee
maatscha
appij van vandaag
v
de
e dag (opn
nieuw) hun
n weg te ku
unnen vind
den om een
n accepta-bel bestaa
an te kunn
nen opbouw
wen. Nu dee stichting De Instap
p plannen h
heeft om haar
h
werk-gebied te gaan uitb
breiden en
n mede daa
armee een
n stevige stap
s
te willlen zetten
n naar een
n
alisering, verdient
v
deeze organissatie iederrs steun en
n waarderiing!”
verdere professiona
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Soepele
e overdrracht va
an deten
ntie naa
ar de ma
aatschap
ppij
Maatscha
appelijk probleem
p
m
o criminaliteit te vaak met eeen roep om verggelding. Veel mensen zijn niet overtuigd van de noodzaak
Onze samenleeving reageert op
dat ex-gedetin
neerden op een
n verantwoorde
e manier moeteen terugkeren in
n de samenlevin
ng. Het delict ke
keuren we af, maar daders zijn
meer dan hun delict. Veroord
deelden, die hu
un straf hebben uitgezeten, mo
ogen we als maatschappij niett afschrijven.
Het feit is dat er jaarlijks circaa 33.000 meerd
derjarige gedetiineerden vrijkomen. Circa 70 procent
p
hiervann recidiveert bin
nnen vijf jaar.
Ruim 45% worrdt binnen tweee jaar opnieuw veroordeeld dooor de rechter, waarvan bijna de helft wordt veroordeeld to
ot een onvoorwaardelijke vrrijheidsstraf. Ditt zijn cijfers die aangeven dat rrecidive onder ex-gedetineerd
e
en een serieus maatschappeliijk probleem is..
neerden terugkeeren naar de ge
emeente van heerkomst, blijkt nogal
n
eens dat het overlastgevvend gedrag toe
eneemt omdat
Als ex-gedetin
men niet overr basisvoorzieningen beschikt, zoals financiëlee middelen, we
erk en huisvesting. Het aanvraggen van broodggeld en opstarten van uitkering, opstarten zorgverzekering
z
g etc., vraagt inzzicht dat deze ex-gedetineerd
e
en vaak niet beezitten, waardoor de terugval
dan een veel vvoorkomend prrobleem is. De misdrijven
m
best aan voor het merendeel
m
uit ve
ernielingen, dieefstal, mishande
elingen en
bedreigingen. Gevolg is dat er
e veel mensen leed berokkendd wordt, er ontstaat overlast in
n de buurt en bburgers ervaren
n een groeiend
oortkomt uit reccidiverend gedrrag kost tevens veel geld want
gevoel van onvveiligheid ervarren. De hoge maatschappelijkee schade die vo
het zal duidelijjk zijn dat gebreek aan geld diefstal uitlokt. Uitt onderzoek bliijkt dat de kans op recidive vann ex-gedetineerden toeneemtt
wanneer een aaantal basisvoo
orzieningen zoals inkomen, eenn geldig ID bew
wijs, dagbesteding, huisvestingg en passende zorg ontbreken.

Huisvestting Plus
Huisvesting Plus is het laagdrrempelige perso
oonsgerichte prrogramma van stichting De Insstap, primair geericht op recidivvepreventie
en/of op verm
mindering van ovverlastgevend gedrag.
g
Huisvessting Plus facilitteert voor gede
etineerden een soepele overdrracht van
detentie naar de maatschapp
pij, in de vorm van
v directe huissvesting na detentie en begele
eiding waar noddig. Deskundige
e vrijwilligers
en professionaals lopen gedurrende de overga
angsperiode tijddelijk mee met de mensen die
e dat nodig hebbben, wanneer de bestaande
vormen van hu
ulpverlening niet toereikend zijn.
De kerndoelgrroep van Huisveesting Plus zijn ex-gedetineerd
e
de mannen die bij ontslag uit detentie
d
geen w
woonruimte heb
bben en van
wie de gemeenten het ongew
wenst achten da
at deze ex-gedeetineerden op straat
s
terecht komen of terugggaan naar hun oude
o
eacht. Daarnaasst wordt gekeke
en naar de
vriendenkring , waarbij het rissico van terugval in recidiverennd gedrag zeer groot wordt ge
strafrechtelijkee titel, de aard en ernst van he
et begane strafbbare feit, de maaatschappelijke
e impact en de ppersoonlijke om
mstandigheden
van de aspiran
nt bewoner.
Deze doelgroeep jaarlijks uit circa 2200 perso
onen. Op dit mooment heeft De
e Instap capaciteit om 1 procennt van deze doe
elgroep op te
vangen. De gro
oeistrategie is erop
e
gericht om
m in 2017 rond 20 procent van
n de doelgroep (ca. 440 ex-geddetineerde man
nnen) het
programma Huisvesting Plus te bieden met behulp van onddersteuning van
n ongeveer 600
0 deskundige vrrijwilligers.
De Instap ontm
moet de gedetineerden in de laatste
l
fase vann hun detentie, haalt ze direct na hun vrijlatinng op en verstre
ekt de eerste
basisvoorzieniingen, zoals beed en brood. Vanuit een rustigee tijdelijke woo
onomgeving wordt een plan vaan aanpak gema
aakt met extra
ondersteuningg bij de vijf leefggebieden: identtiteitspapieren,, zorg, inkomen
n c.q. schuldenp
problematiek, ddagbesteding en
n vervolghuisvesting.

Doelstellling en ke
ernwaarde
en
Stichting De In
nstap stelt zich ten
t doel: (ex-)ggedetineerden eeen goede teru
ugkeer in de sam
menleving biedeen door middel van resocialisatie en re-inteegratie, zodat ze
z in staat zijn een
e maatschapppelijk geaccepte
eerd bestaan op te bouwen (m
missie). Dit bere
eikt De Instap
door het biedeen van tijdelijkee huisvesting, direct aansluitennd aan de detentieperiode (vissie). De Instap w
werkt met een laagdrempelig
programma, aangeboden doo
or deskundige vrijwilligers
v
en professionals, dat
d gericht is op
p vijf leefgebiedden: identiteitsbewijs, huisvesting, inkom
men incl. schuldenproblematiek, dagbestedingg en zorg.
De volgende kkernwaarden zijjn hierbij van be
elang voor De I nstap:
•
•
•

De m
mens altijd centraal: per individ
du wordt gekekken naar de besste manier van begeleiding. Daaarbij hoort een
n individuele
begelleider en talenttactivering mett begeleiding vaan een persoon
nlijk, realistisch plan van aanpaak.
Betro
okkenheid: doo
or middel van pe
ersoonlijk contaact, korte en ee
enduidige lijnen
n, datgene wat noodzakelijk is om een vertrouw
wensband op tee bouwen.
Effecttief: effectief probleemoplossend werken, 244/7 uur bereikb
baar, zo min mogelijk bureaucrratische rompslomp, geen afwachtende houding. Huisvesting Pllus is succesvol door haar kortte lijnen, de mo
ogelijkheid tot ddirect ingrijpen en de bereidheid risico’s te nemeen voor de doelgroep.
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In de toekomsst zal De Instap zich verder uitssplitsen naar taaken:
•
De Instap – Huisvestting Plus
•
De Instap – Vrijwilliggers
•
De Instap – Kennisnetwerk

Organisa
atiestructtuur
De structuur vvan stichting Dee Instap bestaatt uit een gecenttraliseerde lijno
organisatie met een eenvoudigge structuur. Er is sprake van
een directeur, een kleine cen
ntrale staf en ee
en team van vrijjwilligers. Het toezicht op de stichting
s
is beleggd bij een raad van toezicht.
De stichting is onafhankelijk en
e is niet juridissch of financieeel verbonden aaan andere partiijen.
Voor 1-10-20113:
Bestuur van dee Stichting: A.M
M. Th. Vreman, J.C.Hordijk a.i.
Algemeen coö
ördinator: M. Ho
ordijk
Adviseurs: P. V
Vegter, Y.A.J.M. van Kuijck, R. Noordermeer,
N
M
M.F.T.J. van Hoo
oren en F.J.T. Wittens
Vanaf 1-10-2013:
De raad van to
oezicht bestaat uit: Mr Y.A.J.M.van Kuijck (vooorzitter), drs. M.F.T.J.
M
van Hoorren (lid), H.H.W.
W. Fredriks (lid).
De directeur/b
bestuurder van de Stichting is Margot Hordij k.
Adviseurs: P. V
Vegter, R. Noord
dermeer, F.J.T. Wittens,
W
A.M. TTh Vreman
o, Ruud van Me
eijgaard, Ineke Verhaaff,
Medewerkers van de stichting zijn: Dick van Barneveld, Coorine van Mierlo
stagiair Gerjon Vogelaar.
willigers o.l.v. Giovanni Meurs, talentmanagerr, gedragsdesku
undige en voorm
malig reclasseriingsambtenaar
Team van vrijw

Plaats in
n de keten
n
n in het kader va
an de nazorgtaaak die de laatste jaren steeds meer
m
is verplaaatst van de recla
assering naar
De Instap verrricht haar taken
de gemeenten
n. Hiermee worrdt inhoud gege
even aan het zoogenaamde convenant Nazorg dat is gesloten tussen het Min
nisterie van
Veiligheid en JJustitie en de Veereniging van Nederlandse
N
Geemeenten. Dat betekent dat de
e gemeente kanndidaten aanlevert voor de
opvang door sstichting De Insttap. De Instap is geen onderdeeel van het Min
nisterie van Veiligheid en Justittie of van het Openbaar
O
Ministerie en is o
ook niet verantw
woordelijk voorr de taken van ddie instanties.
Aan medewerrkers van De Insstap is geen bijzzondere justitië le taak toebede
eeld, zoals het houden van toeezicht op de naleving van
voorwaarden bij een deels vo
oorwaardelijke gevangenisstraaf of in het kade
er van de voorw
waardelijke invrrijheidsstelling. Wel maakt
stichting De In
nstap met bewo
oners in het kad
der van hun binnnenkomst in de
e woonvoorzien
ning schriftelijke
ke afspraken ove
er hun gedrag
(gedragsregelss). Overtreding van die gedraggsregels kan als consequentie hebben
h
dat de onderbrengingg in een woning wordt beëindigd.

Drie-fase
en begeleidingsmo
odel
Huisvesting Plus werkt volgen
ns het drie-fase
en begeleidingssmodel. Dit mod
del volgt de geh
hele procedure vanuit detentie
e tot en met
de verhuizing naar een zelfstaandige woonruimte via de faseen van intake, verblijf
v
en vervo
olghuisvesting. Het streven is dit traject in
D Instap hante
eert een maxim ale begeleidinggstermijn van negen maanden . Het geheel van de drie fasen
n
zes maanden tte doorlopen. De
is erop gerichtt om ervoor te zorgen
z
dat men
nsen vanuit dettentie goed kun
nnen aarden in de
d ontvangendde gemeente/ gemeente van
herkomst en d
dat zij aansluitend aan de tijde
elijke huisvestin g worden doorrgeleid naar een
n plaats waar zijij langdurig kun
nnen verblijven
en waar zij een
n voldoende ro
obuust persoonlijk en professiooneel netwerk hebben.
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Veiligheidshuis

Fase I
Gemeente
GBA

PI

Gemeente

TR / MMD
Titel -

recl. toezicht

Persoon -

complexiteit
Rondje gem:
•
•
•
•
•
•

Medicatie
Leefgeld
Machtiging info
Contracten
Begeleidingsovereenkomst VHH
Sociale Dienst

Fase II
Verlengen?
JA
Kwijt - onderzoek

ID

Financiën

NEE
IND - adv.

vervolg
huisvesting

Cashflow
WWB

woningcorp.
UWV

Zelfstandig

particulier

Begeleid wonen

ambulante ond.

Niet zelfstandig

24uur voorziening

Zorgverzekering opstarten
Huisarts / psychiater / tandarts
Kleding- / voedselbank

afspraak SD / BSB
machtiging / eigen rek.
1e leenbijdrage

CJIB overzichten opvragen
- betalingsregeling treffen
Zorgpremie

Zorg

€ budgeteren

eigen bijdrage medicatie

- negatief zelfbeeld
- laag IQ
- geen vertrouwen / positieve ervaring

Post voorbereiden / opvragen
voor BSB / bewindvoering

- verslavingsverschijnselen
- relaties: geen / moeizaam

Extra zorg
Lichamelijk
Psych.

begeleiding afsp.
derden: recl / SD
rechtbank
contact wijkagent

DE INSTAP
- korte lijnen, effectief,
doelmatig, betrokken
- 24/7 bereikbaar
- intake gesprek
- tussentijdse evaluatie
- voortgangsrapportage
- koppeling vrijwilliger
- terugkoppeling / overleg
samenwerkingspartners

Sociaal
Sporten / fiets
Dagbesteding
Kairos
Opleiding
Taakstraf
.....

Fase III
Vervolghuisvesting
- zelfstandig

woningcorp.
particulier

+ ambu
- ambu

- 24 uurs voorziening
- verhuizen
- eind afrekening fin.
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De buurvro
b
ouw van een Insstaphuiss in Arnh
hem

Omaatj
tje”
“O
nnen toen h
hij voor het nieuwe In
nstaphuis iin Arnhem
m de sleutell
De vrijwilliger leerde haar ken
n: een goed
d gebekte Brabantse m
met een teckeltje. Hee
el klein en bbijna tachtiig jaar. Mett
ging halen
een vrolijk
k “Ha, de nieuwe
n
burren?”, begrroette ze hem. Maar de vrijwill iger moestt haar ver-wachting b
bijstellen en
e vertelde over de jon
ngens die in het huis naast het hhare zouden
n gaan wo-nen. “Die m
moeten ook
k een tweede kans kriijgen”, was haar resolu
ute reactie..
Pannenko
oeken
Als buurvrouw heeftt “omaatje””, zoals ze door de In
nstapmedew
werkers al snel genoemd werd,,
nadrukkellijk haar stteentje bijg
gedragen a an de reso
ocialisatie van
v de bew
woners. Ze
e zocht be-wust conttact met heen en kwam
m regelmattig even lan
ngs, waarbij ze niet m
mals was in
n haar oor-deel als haaar buren de
d boel naa
ar haar men
ning lieten verslonzen
n: “Opruim
men die troe
ep en beterr
stofzuigen
n!”… Maar ze
z bakte ook
o pannen
nkoeken vo
oor ze en kon
k luistereen. In de winter,
w
toen
n
het te koud en te glad
d werd boo
od een van de bewoneers aan om haar teckeeltje uit te la
aten. En dee
jongens giingen voetb
ballen mett haar klein
nkinderen. De begeleiiders genotten ervan; zo kan hett
dus ook.
Helaas kreeeg “omaattje” een herseninfarctt en daardo
oor kon ze
e niet terugg naar haarr oude wo-ning. Toen
n Dick met een
e bewon
ner bij haar op bezoek
k ging, vond
d ze dat praachtig.
Bij De Insttap is ‘Omaaatje’ inmid
ddels het scchoolvoorbeeld van ee
en ‘goede bbuur’.
2013 jaarverslag Stichting Dee Instap
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Groeisttrategie 2013 – 2017 sa
amenge
evat
Stichting De In
nstap wil in 201
17 rond de 20 procent van de eex-gedetineerden zonder huisv
vesting (dit zijnn er ongeveer 44
40) haar programma Huisvvesting Plus aan
nbieden met be
ehulp van zo’n 6600 deskundige
e vrijwilligers. De Instap wil in 22017 in ca. twin
ntig gemeenten actief zijn.
Bij het formuleeren van de gro
oeiambities voo
or de komende jaren zijn de drrie principes (de
enk groot, creëeer impact, houd
d het simpel)
in samenhangg met onze kern
nwaarden (mens centraal, betrrokken en effectief) aangehouden. Hieronderr zijn de groeiam
mbities tot en
met 2017 mett betrekking weeergegeven.

2013-20114

2012: 20 trajecten op jaarbassis met vrijwilliggersnetwerk, 2
gemeenten Ed
de/Arnhem.
we trajecten, gro
oeigemeente Ve
eenendaal.
2013: 6 nieuw
4 nieuwe trajeecten, extra kam
mers in bestaan
nde gemeenten
2014: Circa 422 nieuwe trajectten, uitbreidingg naar 150 vrijw
willigers,
1 grote en 1 klleine gemeentee.

20
015 - 2017
7

201
15: Circa 150 nie
euwe trajectenn, uitbreiding na
aar circa
250
0 vrijwilligers, project 5 grote ggemeenten.
Sam
menwerkingsverband met groeeipartner onderzoeken.
201
16: Circa 100 nie
euwe trajectenn, uitbreiding na
aar circa
450
0 vrijwilligers, 4 grote gemeentten, 1 kleine ge
emeente.
201
17: Circa 440 tra
ajecten op jaarbbasis met circa 600 vrijwillige
ers, in circa 20 gemeenten.
g

n groeistrategiee die gebaseerd is op organisattieontwikkelingg, financiën, com
mmunicatie en
Deze ambitiess worden gerealliseerd met een
transparantie.
en door het creeëren van naam
msbekendheid door informatie over het Instap
pprogramma tee
Aan de groeidoelstelling wordt vorm gegeve
eenten en instelllingen, als aan maatschappelijk dienstverlenners in de justitiële
verstrekken aaan zowel verwijjzers, c.q. geme
inrichtingen. N
Natuurlijk zal oo
ok gewerkt worrden aan de meerkbekendheid bij de doelgroep.
Daarnaast wordt de capaciteit van de woonunits verhoogdd.
De komende jaaren wordt in eerste
e
instantie ingezet op groeei van het aantal deelnemende gemeenten, aaangezien zij ee
en wettelijk
kader kennen om hun ex-ged
detineerden nazzorg te bieden. Naast deze gro
oei ontstaat ook
k een toenemennde vraag naarr onze trajecten
door een veranderend politieek klimaat, vanw
wege de verandderende visie op straf en nazorg (denk hierbijj aan de enkelb
band). We
streven naar b
beheersbare en duurzame groe
ei. Beheersbaarr door flexibel, oplossingsgericcht en mens ce ntraal denkend
d en
handelend. Du
uurzaam door integrale samen
nwerking te zoeeken met anderre organisaties voor
v
gevangeneenzorg zodat he
et gevaar van
langs elkaar heeen werken zovveel mogelijk wordt
w
tegengegaaan.
Ontwikkelpuntten voor 2014 zullen
z
zijn: passsende dagbesteeding, motivere
en tot herstel en
n het maatschaappelijk effect van
v de aanpak.
Voor het realisseren van de grroeiambitie worrdt de organisa tie de komende
e jaren omgevo
ormd van een oorganisatie met een
eenvoudige lijnstructuur naar een filialenorgganisatie. Naasst de directie is er in meerdere regio’s een com
mpacte staf me
et een team
mijnvisie van stichting De Instaap is om wellich
ht de ontwikkeling te maken nnaar een franchisemodel. De
van vrijwilligerrs. De langeterm
voor- en nadelen van deze mogelijke
m
ontwikkkelingsfase zul len naar verwaachting in 2017 in kaart gebraccht worden.

2013 jaarverslag Stichting Dee Instap
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“Nou weet ik zelf hoe het voelt als je fiets gejat wordt..”

Frenkie
Voor Frenkie, nu een vijftiger, was de wijk Klarendal in Arnhem een tranendal om in op te
groeien. En zelf maakte hij de buurt er in zijn jonge jaren ook niet beter op: hij werkte als tiener al voor pooiers en bracht, alles bij elkaar, zo’n twintig jaar van zijn leven door in detentie.
Frenkie is een duidelijke ADHD-er, is zwaar verslaafd, heeft nog nooit gewerkt voor zijn brood
en lijkt dat ook niet in zich te hebben. Daar kon de sociale werkvoorziening even helemaal
niets mee toen Frenkie weer aan de maatschappij teruggegeven werd.
Prikstok
“Maar wat zou je nou zelf het liefst willen doen”, vroeg de begeleider van De Instap. Frenkie
wist het wel: met zo’n prikstok en zo’n hesje zwerfafval opruimen! Dat gebeurde.
Later, toen hij naar een beschermde woonvorm in Wageningen verhuisde, maakte hij zich nuttig door voor zijn medebewoners al vroeg het ontbijt klaar te zetten en andere huishoudelijke
klusjes te doen. En hij was nog steeds in zijn sas met zijn fiets die hij kreeg, é én van de voorzieningen van De Instap, direct nadat hij was vrijgekomen.
Nu woont hij weer in Arnhem, weer in een beschermde woonvorm en heeft af en toe nog contact met De Instap. Zijn vroegere begeleider heeft toch nog een fiets voor Frenkie weten te
regelen, toen zijn eerste fiets gestolen bleek. “Nou weet ik zelf hoe het voelt als je fiets gejat
wordt”, zei Frenkie sneu. Zijn blijdschap met deze officieuze nazorg van De Instap straalt dan
ook van de foto af.
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Mijlpallen 2013
3
Een prachtig jaaar ligt achter ons,
o een jaar van transitie: vann een maatschappelijk initiatief naar een proffessioneel gestu
uurde
vrijwilligersorgganisatie voor de
d re-integratie en resocialisattie van ex-gedettineerden.

Koningin
n Maxima bezoekt stichting De Instap
p
H
Het hoogtepunt was het bezoek van koningin Maxima aan De
e Instap op 3
o ktober 2013. Ziij kreeg een duiidelijk beeld vann de werkwijze
e van De Instap
werkende partners. Daarnaast is uitvoerig gessproken over
enn haar samenw
dee wijze waarop
p de stichting alss groeideelnem
mer aan het Oranje Fonds
G
Groeiprogramma haar ambitiess gaat verwezennlijken. Daarnaa
ast heeft
Kooningin Maxima uitvoerig gesproken met vrijjwilligers en deelnemers aan
heet programma. Een blijk van waardering
w
werd
rd uitgesproken over de
peersoonsgerichte aanpak in beg
geleiding van d e bewoners naar een
suuccesvolle re-in
ntegratie en resocialisatie van eex-gedetineerd
den.

Eerste w
woning in Veenenda
V
aal
In het kader vaan het beleid vaan de gemeente Veenendaal ““Minder overlasst door huisvesting en zorg opp maat” heeft Sttichting De
Instap in juli vaan dit jaar haarr deuren geopend in de gemeeente Veenendaal. Zo is het voo
or de stichting m
mogelijk om exgedetineerden
n uit de gemeen
nte Veenendaal te begeleiden in het resocialisatieproces en samen met heen te zoeken naar een
geschikte vorm
m van vervolghu
uisvesting. Daarnaast is De Insstap partner bij het structurele
e interventieteaamoverleg van de gemeente
Veenendaal.
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Digitaal b
bewonerssdossier
Op IT-gebied is het nodige veeranderd bij sticchting De Instapp. Zo werd een kleine server op
o kantoor geïnsstalleerd, zodatt met
meerdere lapttops toegang kaan worden verkkregen tot de beestanden. Het USB-wisselsyste
U
eem is hiermeee tot een einde gekomen. Een
nieuw dataverrwerkingssysteeem is ontworpe
en om de voortggang van de be
egeleiding van de
d bewoners te monitoren. Ditt systeem biedtt
de mogelijkheeid van up to da
ate blijven van de
d bewonerson twikkelingen en inzichtelijk maken van activitteiten en het stturen hierop.
Het automatisseringssysteem heeft substantieel bijgedrage n in het makkelijk toegankelijk
k maken van dee ondernomen activiteiten.
a

Procesbe
eschrijvin
ng
Van de methodiek en werkwijze van De Insttap zijn in het vooorjaar een pro
oces- en proced
durebeschrijvinggen gemaakt. Hierdoor
H
is de
n duidelijke beschrijvingen, en is de methodie
ek ook beter ov
verdraagbaar waanneer nieuwe
e professionals
methodiek terrug te vinden in
of vrijwilligers aan de slag gaaan bij de stichtiing. Naast de prroces- en proce
edurebeschrijvingen zijn ook ddiverse instructiies gemaakt en
zijn werkbladeen uitgewerkt.

Raad van
n Toezichtt
Per 1 oktober is na een jaar van
v intensief ovverleg met zeveen adviseurs een
n raad van
toezicht benoeemd. Een bestu
uursreglement en
e een Governaance Code makken de
stichting toegeerust voor de to
oekomst.

Succesvo
ol jaar Ora
anje Fond
ds Groeiprrogramma
a
Het afgelopen jaar heeft voor een groot dee
el in het teken ggestaan van dee
elname aan
nds Groeiprogramma. Aan de hand van vele w
workshops,
het Oranje Fon
intervisiebijeeenkomsten, het rapporteren met
m betrekking ttot de groei van
n de
organisatie en
n het schrijven van het Groeiplan, is stichtingg De Instap het afgelopen
a
jaar druk bezigg geweest om de
d groei van de organisatie vorrm te geven. De
e steun en
kennis vanuit het Oranje Fonds heeft er toe bijgedragen daat de stichting
n dat de komennde jaren de gro
oei zal
daadwerkelijk kon groeien affgelopen jaar en
toenemen.

NLdoet 2
2013
Het weekend van 16 maart 2013
2
stond in
het teken van NLdoet, de gro
ootste
vrijwilligersacttie in Nederland,
georganiseerdd door het Oran
nje Fonds.
Samen met onnze bewoners ging
g stichting
De Instap in AArnhem en Ede op pad om ietss
terug te doen voor de buurt.. In Ede
werden op dee galerij de rame
en gezeemd en
g
schoongemaaakt. In Arnhem gingen
enthousiaste bbewoners en vrrijwilligers
de straat ronddom het fasehuis
schoonmakenn. Naast een pro
oductieve dag
menwerken
was het sameenzijn en het sam
tussen bewonners van De Insttap met hun
buurtbewone rs een groot succes!
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Koningin Máxima bezoekt
Stichting De Instap
3 oktober 2013

“Even
n een sch
hrijfsel als
a beda
ankje”

Albertt
“L.S.
Even een sschrijfsel alls bedankje
e voor julliee opvang door middell van gereggelde woonrruimte
met zonod
dig financieeëlle begele
eiding en m
menselijke steun,
s
begrip en tijd. H
Het was jam
mmer dat
ik zowel m
met exodus als de insta
ap te makeen had. aang
gezien ik hierdoor veeel langer moest
m
wachten o
op plaatsingg in één van
n jullie huizzen. Waarschijnlijk wa
as ik terugggegaan naa
ar mijn
oude leven
n als jullie er
e niet warren geweestt. Ik kreeg van
v jullie ruimte om tte leven. hu
ulp bij mijn
problemen
n en medelleven in wo
oord in daad bij mijn ziekte.
z
Gera
ard bracht m
me naar he
et ziekenhuis voor onderzoek
k en opname. Hij kwam
m zelfs op bezoek!
b
Van
n jullie allem
maal kreeg
g ik aandacht en w
werkelijke liefdevolle
l
geestelijkee steun. En dick
d had altijd wel tijdd of een oplossing bij
een probleeem. Door de
d korte tijd lukte hett niet om dee financieen voor elkaaar te krijge
en, maar
jullie geveen me wel geld
g
om te leven.
l
Terw
wijl mijn uittkeering no
og niet rondd was. Dus Margo,
Dick, Geraard en John. Jullie worden deze b
bedankt voo
or alles watt jullie zondder bijbedo
oelingen
aan mij gaaven. Daard
door ben ik ook niet on
nderuit geg
gaan. Dus bedankt
b
in vveelvoud en hopelijk
kunnen ju
ullie op dezeelfde voet doorgaan.
d
G
Groetjes en
n tot horenss. Albert."
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Ontwik
kkelinge
en binne
en De In
nstap in 2013 e.vv.
p was 2013 een
n jaar van ontwikkelingen op vverschillende ge
ebieden. Het wa
as vooral een jaaar van bewustw
wording, we
Voor De Instap
kregen meer inzicht: waarom
m doen we dit werk
w en hoe doeen we het, welkke kernwaarden
n zijn voor De Innstap belangrijkk. Deze
e continuïteit vaan de hulpverle
ening op die
bezinning had tot gevolg dat de vrijwilligers beter toegerusst zijn voor hun werk en dat de
manier meer ggewaarborgd iss.

Algemee
en
In het eerste kkwartaal van 20
013 wordt de ve
erslaglegging roondom bewone
ers omgezet naa
ar een digitaal ssysteem. Het ve
erwerken van
de bewonersaactiviteiten en -acties, gericht op
o de vijf leefgeebieden, is op deze
d
manier ma
akkelijker en toeegankelijker voor meerdere
personen tegeelijkertijd.
In het tweede kwartaal van 2013
2
is met het vernieuwde syysteem proefged
draaid en gedurende het jaar is het verder on
ntwikkeld.
Naast de interrne verslagleggiing, die noodzakelijk is voor eeen goede begeleiding van de bewoners,
b
zijn i n 2013 systeme
en ontwikkeld
die inzicht gevven in andere belangrijke bruikkbare informatiie over de bewo
oners. Zo is een
n systeem ontw
worpen dat inziccht geeft in de
bezettingsgrad
den van de versschillende faseh
huizen. Ook is eeen integraal syysteem ontworp
pen dat het moggelijk maakt om
m de financiële
stand van zakeen van verschillende bewonerss inzichtelijk te maken.
Deze systemen
n hebben ertoee geleid dat de sturing
s
vanuit kkantoor makkelijker en inzichte
elijker is geword
rden.
Het jaar 2013 diende dus als pilot op het gebied van ICT-syystemen. System
men met betrek
kking tot de bew
woners zijn in 2013
2
verder
ontwikkeld en aan elkaar gekkoppeld, zodat de
d bestaande sy
systemen een ge
eheel vormden.
Het jaar 2014 zal een jaar zijn
n om een passe
end IT-systeem te kunnen aansschaffen, die vo
oldoet aan de eeisen van de gro
oei en de
ontwikkelingen van een modern gestuurde stichting. Per 1 januari 2014 worden
w
de processen en instruucties gelinkt aa
an concrete en
meetbare acties in het systeeem. Realistische
e prioriteiten w
worden benoem
md, strakke dead
dlines worden bbepaald en med
dewerkers
ppeld aan de uittvoering daarva
an. Hierdoor heeeft het systeem
m als meerwaarrde dat taken enn verantwoordelijkheden mett
worden gekop
betrekking tott de doelgroep beter inzichtelijjk zijn evenals dde voortgang vaan ingezette acties en activiteiiten.

Bewonerrs
Behalve dat dee verslagleggingg rondom bewo
oners een enor me ontwikkelin
ng heeft doorge
emaakt, is afgel open jaar de aa
anzet gegeven
tot het meer inzichtelijk maken van alles wa
at rondom de beewoners gebeu
urt. Plan van aanpak, tussentijddse evaluatie en exitgesprek
n het bewonersddossier.
zijn vanaf noveember als pilot opgenomen in
Verder wordt het aantal uitgeezette acties pe
er gemeente enn per bewoner nu
n digitaal bijge
ehouden, en dee bezettingsgraa
ad waaruit
afgelezen kan worden hoeveeel personen jaa
arlijks bij De Insttap zijn gehuisvvest zijn hier en
nkele voorbeeldden van.
Verder wordt de komende jaren onderzoek gedaan naar dee effectiviteit vaan de organisattie ten aanzien van de doelgro
oep op de
lange termijn. Een speerpuntt zal zijn het stu
uren op het besschikken over ee
en adequaat so
ociaal netwerk oop moment van
n beëindiging
van het prograamma. Tevens zal
z in 2014 onderzocht wordenn in hoeverre het motiveren to
ot “herstel” in l ijn is met de landelijke
beleidsontwikkkelingen en hett slachtoffer / daderd
denken. De meeste nad
druk zal komen te liggen in hett vinden van passende
dagbesteding.

Vrijwillig
gers
Dankzij de inzeet van onze vrijjwilligers kunne
en we het verscchil maken voorr onze doelgroep. Hun betrokkkenheid, waarbij een
‘gelijkwaardigee’ benadering centraal
c
staat maakt
m
onze aanppak zo uniek. In
n 2012 is er een
n summier handdboek vrijwilligers
vastgesteld. In
n het kader van de transformattie is in 2013 dee nadruk gelegd
d op de operationele kant van het vrijwilligerrswerk,
namelijk het b
borgen van de deskundigheids
d
bevordering enn casusoverleg, waarna in 2014
4 het vrijwilligeersbeleid in zijn geheel zal
worden opgessteld en vastgelegd. In 2013 he
ebben we vijftieen nieuwe vrijw
willigers mogen begroeten watt ons totaal aan
ntal vrijwilligers
brengt op 80. Het werven van
n een vrijwillige
ercoördinator hheeft hoge prioriteit in 2014.

Personee
el
Gedurende 20013 hebben we,, zoals aangege
even, bedrijfsproocessen, -proce
edures en -instrructies beschreeven, wat naast de
operationele inspanningen heel wat extra werkzaamheden
w
n met zich mee heeft gebrachtt. Alle ontwikkeelingen binnen de
d organisatie
n onze vrijwillige
ers en medeweerkers gevraagd
d. Daar zit ook het
h risico: indienn de werkzaamheden of
hebben daarom ook veel van
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competenties niet voldoendee uitgekristallise
eerd zijn, blijft hhet vinden van de juiste perso
oon op de juistee plaats moeilijkk. Door de
veelheid aan vverschillende taaken als kleine organisatie
o
hebbben we dit jaarr na het vertrek
k van onze maattschappelijk we
erkster
besloten eerstt het personeelsbeleid nader uit
u te werken allvorens tot werrving van nieuw
we krachten oveer te gaan. Het werven
w
van
een administraatieve medeweerker, veldwerke
er en directieasssistent heeft in
n 2014 een hoge prioriteit.
Gedurende 20013 heeft de stichting heel vee
el ondersteunin g gekregen van
n onze stagiair (Integrale Veiliggheidskunde, Uttrecht). Mede
als deelnemerr aan het Oranjee Fonds Groeiprogramma heefft hij zich kunne
en ontwikkelen
n en is hij voor oonze organisatie een
aanvulling. On
nze huismeester, man van het eerste uur, heeeft zijn talenten en betrokkenheid op zijn wijzze ingezet, zoda
at de bewoners
ook dit jaar zicch tot hem en zijn
z vrijwilligers konden richtenn. Er is wederom
m sprake van ee
en fantastisch rresultaat van he
et
ondersteunen en succesvol begeleiden
b
van bewoners geduurende hun pro
ogramma op we
eg naar een maaatschappelijk geaccepteerd
g
bestaan. In heet najaar van 20
013 heeft een vrijwilliger op kaantoor een bijzo
ondere bijdrage
e geleverd doorr het opzetten en
e fine-tunen
van een Excel systeem ten beehoeve van de verslaglegging
v
vvan de bewone
ersactiviteiten.
Naast de betro
okkenheid van medewerkers en
e vrijwilligers hhebben we mett inzet en ondersteuning van ddiverse ZZP-ers en bedrijven
een aanzet gemaakt om de ontwikkelingen
o
en ambities vorrm te geven. Ge
ezien de beperkte ervaring vann de kleine club
b betrokkenen
is deze fase no
oodzakelijk gebleken om stapp
pen in de toeko mst te kunnen maken. Heel ve
eel extra inspannningen hebben
n we dan ook
van onze medewerkers en vrijwilligers gevra
aagd. Alleen da nkzij hun comm
mitment voor de organisatie enn de doelgroep
p zijn we in
staat gebleken
n de eerste fasee van de transitiie succesvol af tte sluiten.

Financiën
De organisatiee heeft een opeerationele taak en
e een ambitiee om kwalitatieff en kwantitatie
ef te groeien. Vooor de operatio
onele taken zijn
n
gelden beschikkbaar vanuit heet Ministerie van Veiligheid enn Justitie, gemee
enten. De bewo
oners dragen biij in de vorm va
an huurvergoeding.
De fondsen vaan de verschillende partijen wo
orden aangeweend voor:
•
Bew
woners t.b.v. exxtra ondersteun
ning op humaniitaire gronden w.o.
w
o eigen bijjdrage medicatie
o kleding
o voedselp
pakketten
o pakketteen t.b.v. persoo
onlijke hygiëne
•
Doo
orontwikkeling organisatie
Gelden vanuit Ministerie van Veiligheid en Justitie voor:
•
Vrijw
willigerscoördin
nator
•
Overhead
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Gelden vanuit gemeenten vo
oor:
•
Huissvesting
ntegratieactivitteiten
•
Re-in
•
Overhead
Financiële mid
ddelen van bew
woners voor:
•
Woo
on- en leefkosteen
Voor het realisseren van de grroeiambitie worrden separate ffondsen aangew
wend. Zo levert het Oranjefondds een bijdrage
e vanuit het
groeiprogramm
ma III. De doelsstelling is om in 2014 actief opp zoek te gaan naar
n
aanvullend
de fondsen en kkritisch te kijken
n naar het
duurzame verd
dienmodel.
Voor een verantwoorde groeei wordt ingezett op een versterrking van de fin
nanciële beheerrsing. Er wordt ggeïnvesteerd in
n financiële
planning en co
ontrol, inrichtin
ng van de financciële administraatie, versterkingg van de interne
e en externe veerslaglegging. De
D tweede helftt
van 2013 heefft in het teken gestaan
g
van een
n transformatiee van intern naaar extern financcieel beheer. Er is een opzet ge
emaakt voor
het transparan
nter maken van
n geldstromen en
e toewijzingenn.

Commun
nicatie
De communicaatiestrategie vaan De Instap is gericht
g
op zichttbare aanwezigheid, transparantie en verantw
woording. Er is in deze
mmunicatie, accquisitie en fondswerving.
strategie aand
dacht voor interrne communica
atie, externe com
De stichting sttreeft naar eend
duidige en effecctieve communnicatie. De benaadering is ‘low profile’
p
(passennd bij de doelgroep) en
gebaseerd op het uitgangspu
unt dat er doelm
matig moet worrden omgegaan
n met publieke middelen. De ccommunicatie-u
uitingen van Dee
Instap zullen aaansluiten bij dee drie kernwaarden van de sticchting: mens ce
entraal, betrokk
ken en effectieff. Dat betekent dat deze drie
kernwaarden tterug moeten komen
k
in de divverse interne enn externe comm
municatie-uiting
gen.
In 2013 hebbeen we gebruik gemaakt
g
van ree
eds bestaande communicatiem
middelen, zoalss de website, foolders en penne
en. Hierop
werd zeer positief gereageerd
d. Het handboe
ek huisstijl is va stgesteld, er is een inventarisa
atie van verbeteerpunten voor de website
gemaakt en co
onform de wetggeving is de ANBI-informatie vvia de site www
w.deinstap.org to
oegankelijk. In 22014 zal bekeken worden
welke vorm en
n invulling voorr het besturingssprogramma va n de site noodzzakelijk geacht worden
w
om de transitie vorm te geven.
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Transparrantie
Evalueren en h
het meten van effecten van de
e organisatie voormen de basis van transparan
ntie en verantw
woording, met als doel het
continu willen
n verbeteren van het functione
eren van de orgganisatie en hett vergroten van de effectiviteitt. Afgelopen jaa
ar heeft de
organisatie dee nodige meetin
nstrumenten on
ntwikkeld om d e effecten van Huisvesting Plus in kaart te kuunnen brengen. Ook is in het
afgelopen jaarr een samenwerking met TNO management cconsultants gesstart om ook de
e lange termijn eeffecten te besstuderen. Naastt
het meten en onderzoeken van
v effecten op korte- en langee termijn, heeftt de stichting he
et afgelopen jaaar in kaart gebracht hoeveel
acties er zijn u
uitgezet per bew
woner gedurende de begeleidiingsperiode.
Stichting De In
nstap wil een transparante orgganisatie zijn, w
waarbij zowel inttern als extern duidelijk is watt de stichting do
oet en welke
resultaten er ggeboekt worden
n. Naar aanleiding van het grooeiproces van de organisatie was
w de transparaantie een speerpunt in 2013.

Doorontw
wikkeling
g van indiicatoren
Het ontwikkeleen en in beheer brengen van een
e integrale seet van indicatorren zal plaatsvin
nden in 2014. H
Hiervoor zal hett bovenstaandee
model (effect, resultaat, procces) worden geb
bruikt. Er zal geewerkt worden aan eenduidige
e definities en eeen eenduidig beheer
b
van de
gegevens bij d
de realisatie van
n een instrumen
ntarium om inddicatoren te mo
onitoren. Naast harde indicato ren voor de levvering van de
prestaties zulleen zachte indicatoren ontwikkkeld worden diee te maken hebben met de beleving van de bbejegening en de ervaren
effectiviteit vaan de werkwijzeen door bewone
ers, vrijwilligerss en medewerkkers. In dit jaarverslag is in ove rleg en in nauw
we
samenwerkingg met TNO een opzet gemaaktt, met als doel hhet maatschapp
pelijke rendeme
ent van de aanppak inzichtelijk te maken. Dit
zal de komend
de jaren verder uitgewerkt worden.
In het kader vaan de transparaantie zal in 2014
4 een opzet gem
maakt worden voor berekenin
ng van trajectprrijzen. Tot op he
eden is er
sprake van een
n subsidierelatiie per gemeente. Als de trajecttprijs aan de haand van de financiële risicoanaalyse vastgesteld is, kan
indien gewensst overgegaan worden
w
op een inkooprelatie m
met gemeenten
n en anderen.

Groeionttwikkelin
ngen
Verkennende ggesprekken heb
bben plaatsgevonden met de ggemeente Doettinchem en Ape
eldoorn. De gessprekken met de
d gemeente
‘s Hertogenbo
osch hebben geleid tot een inte
entieverklaringg die in 2014 een vervolg zal krrijgen.
Voor de gemeente Breda heb
bben de gesprekken geleid tott het eenmalig pilot-traject
p
van
n nazorg voor eeen van hun inw
woners. Die
nazorg wordt in 2014 voor alsnog door de eigen ketenpart ners verzorgd gezien
g
de huidige ontwikkelinggen (bezuinigin
ngen) in het
sociale domein.
or de periode vvan twee jaar op
pgestart worVoor de gemeente Utrechtsee Heuvelrug zal de samenwerkking per begin jaanuari 2014 voo
den.
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Inspanningen en resultaten
In dit hoofdstu
uk wordt inzichtt gegeven in de
e in- en uitstrooom, de resultate
en van de begeleiding van De IInstap en de hiervoor benodigde inzet. Vo
oor de verzameeling van deze gegevens
g
is een monitor ontwiikkeld die gebasseerd is op sturring op effecten
n, prestaties en
inspanningen (proces).
ndaal zijn de onnderstaande insspanningen, ressultaten en effeecten gerealisee
erd.
Voor de gemeenten Ede, Arnhem en Veenen

In- en uittstroom
Instroom:
Aantal personen dat uitstroomt vanuit geva
angeniswezen1 (exn per gemeentee)
gedetineerden
Aantal personen dat in aanm
merking komt vo
oor Huisvesting Plus
Aantal personen in 2013 deelgenomen aan Huisvesting Pluus
Beschikbare plaatsen in gemeeente
Gemiddelde duur traject (in aantal
a
maanden)
Aantal personen in 2013 geplaatst (ex-gedettineerden)
Aantal personen in 2013 geplaatst (overige doelgroep, zoa ls
tijdelijk huisveerbod)
Aantal personen geplaatst binnen eigen gem
meente
Aantal personen geplaatst uitt andere gemee
ente
Uitstroom:
Aantal personen in 2013 gehuisvest (vervolgghuisvesting)
Aantal personen binnen eigen gemeente do
oorgeplaatst
Aantal personen uitgeplaatstt naar andere ge
emeente

Ede

Arnhem

Veeneendaal

Tottaal

139

422

76

637

± 25
16
6
5,1
8
5

± 80
12
4
4,8
8
-

± 15
2
3
2
-

± 120
1
30
13
4,9
9
18
5

7
6

8
-

2
-

17
6

10
4
6

9
9
-

1
1

20
13
7

p
deelggenomen aan heet programma Huisvesting Plus van stichting De Instap. Hierrvan zijn 23
In 2013 hebbeen in totaal 30 personen
personen in 20013 geplaatst. Van
V de 23 perso
onen vielen er 118 onder de primaire doelgroe
ep van Huisvestting Plus: ex-ge
edetineerden.
Vijf personen vvielen onder dee secundaire do
oelgroep, persoonen die zijn geplaatst in het kader van Wet TTijdelijk Huisverrbod. Deze
mensen hebbeen geen huisvesting en hebben een complexee persoonlijkhe
eid waarbij enig
ge mate van oveerlast gevend/ccrimineel
gedrag vanuit de verwijzer aaannemelijk worrdt geacht.
anmerking
De 18 personeen (ex-gedetineeerden) die in 2013 zijn geplaaatst, beslaan ongeveer 15 procent van de doeelgroep die in aa
komt voor een
n traject bij De Instap. In het Groeiplan
G
stelt dde stichting als ambitie om in 2017
2
op landeliijk niveau 20 prrocent van de
doelgroep te kkunnen huisvessten en begeleid
den. In de komeende jaren worrdt daarom gefo
ocust op een grroei van de orga
anisatie in
zowel de bestaaande gemeentten (meerdere huizen en groeei vrijwilligersne
etwerk) als in nieuwe gemeentten, waardoor de
d
groeiambitie in 2017 gerealisseerd kan worden.
n traject bij Huissvesting Plus waas in 2013 net iets
i korter dan vijf maanden. D
De trajectduur is berekend
De gemiddelde duur van een
onen die in 201
13 De Instap he
ebben verlaten dde gemiddelde trajectduur te berekenen. Perrsonen die op 31
3 december
door van perso
2013 nog bij D
De Instap verbleeven zijn niet meegenomen
m
in de berekening.
De Instap richtt zich op een beegeleidingsperiode van ongeveeer zes maande
en, uiterlijk te verlengen
v
tot neegen maanden. De reden
waarom de traajectduur in 2013 lager ligt dan zes maanden komt door hett feit dat person
nen die geplaattst worden in he
et kader van
Wet Tijdelijk H
Huisverbod, relaatief kort bij De Instap verblijvven. Hierdoor vaalt de gemiddelde duur van eeen traject lager uit.
Van de in totaal 30 personen die in 2013 deelnamen aan H
Huisvesting Pluss, hebben 20 pe
ersonen het proogramma afgero
ond en zijn
n 2014 het prog
gramma. Van dee 20 personen zijn 13
verhuisd naar structurele verrvolghuisvestingg. Tien personeen volgen ook in
uisvest binnen de eigen gemee
ente en zijn zevven personen gehuisvest in een andere gemeeente dan waar zij verbleven
personen gehu
tijdens de beggeleidingsperiod
de van De Instap. Vervolghuisvvesting wordt altijd besproken met zowel de bewoner als met de
gemeente.

1

Bron: Dienst Justitiële Inrich
htingen, Uitstroom nazorgkanddidaten per gem
meente.
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Resultaten van de begeleiding van De Instap
De volgende meetbare resultaten zijn vastgesteld en is in de persoonsgerichte aanpak vorm gegeven. Onderstaande tabel geeft in
percentages weer in hoeverre de stichting erin geslaagd is om voor haar bewoners deze vijf leefgebieden op te starten, dan wel
problemen te verhelpen. De percentages zijn afgeleid van personen die in 2013 De Instap hebben verlaten. Personen die op 31
december 2013 nog bij De Instap verbleven zijn niet meegerekend.
Binnenkomst/vertrek
Ede
Arnhem
Veenendaal*
Totaal
Met betrekking tot de vijf leefgebieden:
Percentage personen in bezit van een geldig Bij binnenkomst
40%
50%
0%
35%
Identiteitsbewijs
Bij vertrek
100% 100%
100%
100%
Percentage personen met duurzame Bij binnenkomst
0%
0%
0%
0%
vervolghuisvesting
Bij vertrek
100% 100%
100%
100%
Percentage personen met dagbesteding
Bij binnenkomst
40%
0%
0%
20%
(> 8 uur per week)**
Bij vertrek
80%
70%
100%
85%
Percentage personen dat beschikt over Bij binnenkomst
20%
0%
0%
10%
adequaat financieel beheer
Bij vertrek
100%
90%
100%
95%
Percentage personen dat beschikt over Bij binnenkomst
10%
20%
0%
15%
adequate zorgcontacten
Bij vertrek
100% 100%
100%
100%
Met betrekking op verminderen recidive/overlast:
Aantal meldingen van recidive uit
1
1
politiemonitor
Aantal meldingen van overlast
1
1
2
*Veenendaal is gestart in juli 2013; 2 bewoners nog in programma, 1 persoon heeft het programma succesvol afgerond.
** De Instap is er nog niet in geslaagd om ervoor te zorgen dat haar bewoners het traject verlaten met ten minste acht uur zinvolle
dagbesteding in de gangbare zin van het woord. Het betreft hier scholing en stageplaatsen. Dat heeft meerdere oorzaken. Allereerst is de
arbeidsmarkt voor ex-gedetineerden niet erg gunstig en is het vinden van (vrijwilligers-)werk erg lastig, mede omdat het verkrijgen van een
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nagenoeg onmogelijk is. Onze doelgroep heeft vaak geen arbeidsverleden, behalve het uitvoeren van
taakstraffen. Zij zitten aan de onderkant van de maatschappelijke ladder waardoor sinds de bezuinigen bij gemeenten steeds minder
trajecten beschikbaar komen. Hierdoor was het niet mogelijk om in 2013 een vorm van structurele dagbesteding op te starten. Ondanks
dat dagbestedingstrajecten in beginsel niet worden aangeboden omdat de afstand tot arbeidsmarkt te groot is (wettelijk kader), is wel
gewerkt aan het ontwikkelen van een dagritme en algemene persoonlijke vorming.

De personen die in 2013 De Instap verlaten hebben, waren allemaal in het bezit van een geldig identiteitsbewijs met een minimale
geldigheid van zes maanden.
Alle personen die De Instap verlieten hadden beschikking over passende (duurzame) vervolghuisvesting. Doorstromen naar
zelfstandige kamerbewoning met of zonder ambulante begeleiding was mogelijk voor 80 procent van de bewoners. De overige 20
procent stroomde door naar een tijdelijk traject bij een zorginstelling. Niemand is “op straat”; mocht er via de reguliere huisvesting
geen kamer beschikbaar zijn, gezien hun huisvestingsverleden bij de woningcorporatie, dan werd er een kamer via de particuliere
verhuur aangeboden. Diverse malen heeft De Instap de eerste huur en waarborg voorgeschoten, waarbij het risico van
terugbetaling voor rekening kwam van de stichting. Voor een persoon is op humanitaire gronden besloten om toch een kamer aan
te bieden, op verzoek van de reclassering. Meneer had geen inschrijving in Gemeentelijke Basis Administratie, maar wel familie en
een positief sociaal netwerk in de gemeente. Met meneer is een afbetalingsregeling is afgesproken.
Alle bewoners beschikken over een adequaat financieel beheer bij de doorstoom naar vervolghuisvesting. Hieronder wordt verstaan
dat óf de uitkering van de betreffende bewoner ten tijde van de begeleidingsperiode is opgestart, de financiële situatie op orde is
gebracht en dat bij vervolghuisvesting de uitkering (via de sociale dienst van de gemeente) naar de persoon wordt overgemaakt, óf
dat financiële hulp vanuit schuldhulp en/of bewindvoering noodzakelijk werd geacht en tijdens de begeleidingsperiode is opgestart.
Voor hen met een uitkering van de gemeente WWB, is vanaf moment uit detentie contant leefgeld verstrekt tot het moment dat de
uitkering daadwerkelijk is ingegaan. Deze periode loopt van zes tot twaalf weken. De ene gemeente keert uit met terugwerkende
kracht, de andere gemeente keert vooruit uit. Gezien de nieuwe wettelijke bepalingen zijn de regels aangepast. Elke gemeente
heeft haar eigen beleid en haar specifieke werkwijze. Korte lijnen en duidelijke richtlijnen zijn noodzakelijk om misverstanden en het
risico van niet tot uitkering overgaan tot een minimum te bepreken.
Voor hen die beschikken over een UWV uitkering is deze opgestart en wordt het betalingsverkeer indien gewenst overgenomen,
totdat de ambulante begeleiding is opgestart.
De cash-flow richting de bewoner start op het moment dat men in de woning komt, ongeacht de dekking vanuit de
uitkeringsinstantie. Dit om overlast gevend gedrag te voorkomen.
In 2013 beschikten alle bewoners die De Instap verlieten over adequate zorgcontacten. Dit wil zeggen dat iedereen een huisarts
heeft, dat de zorgverzekering is opgestart en dat is gecontroleerd of deze ook werkelijk ingaat. Ook de benodigde medicatie is
beschikbaar. Hiervoor is de eigen bijdrage betaald. Dit is in veel gevallen gebeurd via een gift. Onze bewoners hebben vaak
medicatie en kunnen vanuit hun weekbudget van €40,-- deze extra kosten niet financieren. Tijdens de begeleidingsperiode is
onderzocht óf, en zo ja welke, zorgcontacten nodig werden geacht om een succesvolle structurele resocialisatie te kunnen
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bewerkstelligeen. Voorbereideend werk voor verwijzers
v
is ve rricht in het verkrijgen van de benodigde infoormatie voor de
e aanvraag van
een CIZ indicattie. Voor een bewoner is een CIZ
C indicatie dooor de Stichtingg aan gevraagd. Begeleiding vaan de bewonerss naar
instellingen/orrganisaties behoort tot de werrkzaamheden vvan de begeleid
ders. De zorgcon
ntacten en afsppraken zijn tijdens de
begeleidingsperiode opgestart en ook na de
e vervolghuisveesting gecontinu
ueerd.
or een adequaaat sociaal netwe
erk heeft in 20113 geen bijzond
dere aandacht gekregen.
g
Hiervvan zijn (nog) geen
Het zorgen voo
registraties bijjgehouden. De algemene regel is dat men alttijd kan terugvallen op onze be
egeleiders na veertrek. Enkele bewoners
b
maken hiervan
n gebruik om aaan te geven datt het nog goed gaat. Verder gaaat men over na
aar ambulante bbegeleiding van
n waaruit de
zorg voor een sociaal netwerrk verder wordt overgenomen.. De versterkingg van het sociaa
al netwerk – enn daarmee zorge
en dat de
bewoners onaafhankelijk word
den van de begeleiders van Dee instap – is een
n aandachtspun
nt voor 2014.
In 2013 is er voor een bewon
ner via de politiemonitor een rrecidivemeldingg geweest. Daarrbij is met direccte interventie een
spoedopnamee in een verslavingskliniek bew
werkstelligd. Dezze casus toonde het succes van onze aanpak met korte lijne
en. Na de
melding is de bewoner directt bezocht. Vanu
uit oplossingsgeericht denken, samenwerking
s
met
m ketenpartnners en direct handelen is het
gelukt om tijdeelijk een passen
nde interventie
e te organiserenn. Daarna heeftt de bewoner zijjn programma kunnen vervolggen.
Er zijn voor tw
wee bewoners meldingen
m
van overlast
o
geweesst. Het betrof een
e klacht van de
d buurt die viaa de woningcorp
poratie was
doorgegeven. De klacht betro
of het niet bijho
ouden van de tuuin door de bew
woners. Door het
h aanspreken van de bewone
ers op het
n gedrag (namelijk niets doen) op de buurt heebben de bewo
oners de tuin op
pgeruimd en bijjgehouden. De tweede klacht
effect van hun
betrof die van een omwonen
nde in verband met een politiee-inval in pand. Het was een on
nrechtmatig invval die voorkom
men had
kunnen wordeen.

Inzet van
n De Insta
ap
De aanpak van
n De instap werrkt, omdat er met
m bewoners frrequent contactt wordt opgeno
omen. Hierdoorr worden de be
ewoners gezien
en worden zij op praktische punten
p
ondersteund.
Aantal contacten/acties gericht op:
Iden
ntiteitsbewijs
Huissvesting
Dagb
besteding
Financiën
Zorgg
Standaardbezo
oeken
Extra bezoeken/contacten
Totaal aantal aacties

* Valt onder intterventieteamovverleg, vandaar dit hoge aantal..

Ede
26
92
37
192
92
336
43
818

Arnhem
19
92
33
186
55
353
20
758

Veeneendaal
31
51
62
165
45
171
112*
637

Tottaal
76
235
132
543
192
860
175
2213

en/acties weerggegeven dat in 2013 is verrichtt ten behoeve vvan de resocialiisatie van de
In bovenstaande tabel is het aantal contacte
a contacten en
e acties die zij n ingezet voor alle bewoners die
d in 2013 in eeen van de fasehuizen
bewoners. Hieeronder vallen alle
verbleven. Een
n contact of acttie staat voor pe
ersoonlijk contaact met een bewoner of verwijzer (veiligheiddshuis / gemeen
nte /
zorginstelling) of elke vorm van actie die ond
dernomen is teen behoeve van
n de voortgang van
v het resociaalisatietraject (vvariërend van
aanvragen van
n een uitkering tot en met het in kaart brengeen van de vijf le
eefgebieden). De
D staafdiagram
m op de volgend
de pagina
brengt deze to
otalen nogmaals in beeld.
In 2013 ging de meerderheid
d van de contactten en acties uiit naar het in kaaart brengen, opstarten en verrhelpen van de vijf
leefgebieden ((identiteitsbewijs, huisvesting,, dagbesteding,, financiën en zorg). Maar liefsst 1178 keer kw
wam een professional van het
kantoor, de hu
uismeester of een vrijwilliger in
n actie om op eeen van deze ge
ebieden iets in kaart te brengeen, te regelen of
o te
helpen/begeleeiden. Daarbij zijn
z de acties op
p het leefgebiedd ‘financiën’ vele malen hoger dan op de anddere leefgebiede
en. Dit heeft
als voornaamsste reden dat zich op dit leefge
ebied de meestte (en vaak mee
est complexe) problemen
p
voorrdoen. Ook zijn de meeste
contacten mett externe partijen, zoals de gemeente, schulddhulp en bewindvoering gerich
ht op het leefgeebied ‘financiën
n’.
Daarnaast is h
het aantal contaacten gericht op
p standaardbezooeken erg hoogg. Onder standa
aardbezoeken vvallen zowel bezoek van
huismeester aals bezoeken do
oor vrijwilligers. Deze bezoekenn zijn noodzake
elijk om de voorrtgang van de bbewoners inzake
e het
resocialisatietraject te kunneen monitoren en
n te bewaken. M
Meerdere male
en per week wo
ordt de bewoneer bezocht doorr de
huismeester een een (of meerrdere) vrijwillige
er(s).
Onder extra beezoeken of contacten vallen bezoeken of actiies die in niet onder
o
de vijf lee
efgebieden valleen en evenmin horen bij
standaardbezo
oeken van huism
meester en/of vrijwilliger.
v
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Totaalover
T
rzicht

Ingeezette actie
es t.b.v. resoocialisatie bewoners
Extra:

175

Soort acties

Zorg:

192

Dagbesteding:

32
13

Financiën:

543

Huisvesting:

235

ID-bewijs:

76

Standaaardbezoeken:

860
0

100

200
2

300

4400

500

600
6

700

800
8

900

10000

Aantal actie
es
De aantallen aacties zijn niet rechtevenredig
r
met de werklasst per leefgebie
ed, omdat de du
uur en intensiteeit van de verscchillende acties
per categorie een per situatie van elkaar versschillen.

Deskund
digheidsbe
evorderin
ng en casu
usoverleg
g
Gezien de com
mplexiteit van de doelgroep is deskundigheid bevordering en
n casusoverleg van
v essentieel bbelang. Hierbij maken we al
jaren gebruik vvan MTAMeurssTraining&Advies. De vrijwilliggers kunnen de hiermee aange
ereikte informattie toepassen bij
b de
begeleiding vaan de bewonerss. Om dit niveau
u te bereiken iss het noodzakelijk dat de vrijwilligers eerst keennis en begrip hebben van
begeleidingsm
methodieken, haandelings- en co
ommunicatie-vvaardigheden en informatie ov
ver de complexee problematiekk van de
bewoners.
Nadat in 2013 de begeleidinggsmethodieken en handelings-- en communicatievaardigheden zijn herhaal d, lag de nadru
uk op het
nis en begrip te
en aanzien van dde complexe prroblematiek van
n de bewoners.. Hierbij ging he
et met name
verder aanscherpen van kenn
over:
•
Criminologie, risicoprofiel en de achtergronnd van bewonerrs
•
Persoonlijkheiidsstoornissen en zwakbegaaffdheid
•
Drugs
•
Alcohol
•
Meldcode huiselijk geweld (cconform wetgevving juli 2013)
Tijdens de laattste training van 2013 werd oo
ok specifiek eenn begin gemaakkt met het herk
kennen en activveren van talentten. Het
casusoverleg h
heeft incidenteel plaats gevonden; voor 20144 zal dit structureel deel uitma
aken van onze pprocessen.
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Bestuu
ur en Raa
ad van Toezicht
T
t
Leden van h
het bestuur:
•
•

Mevvrouw mr. A.M..Th. Vreman (vo
oorzitter), juristt
J.C. Hordijk a.i., glo
obal Director CD
DSM Friesland CCampina

Bezoldiging:
•
•

De leeden van het bestuur ontvanggen een onkost envergoeding ter
t hoogte van de werkelijk geemaakte kosten
n of de wettelijk vvastgestelde vriijwilligersvergoeding, indien ziij daar prijs op stellen.
De h
honorering worrdt jaarlijks in november vastggesteld en opgenomen in de be
egroting voor hhet daarop volggende jaar.

Verslag van het bestuur,, periode tott 1 oktober 22013
Aantal vergad
deringen:
•

6

•

Janu
uari: afronden 2012,
2
coördinattor decharge veerleend. Overdrracht van bestu
uur naar Raad vvan Toezichtmo
odel. Vanaf februaari vergadert beestuur, coördinator met 7 advviseurs uit het maatschappelijk
m
k veld met als ddoel informatieo
overdracht en
advies inwinnen m.b.t. werkwijze stichting.
Septtember: bestuu
ursvergadering met als doel foormaliseren van
n bestuursbesluit tot oprichtingg van een Raad
d van Toezicht.
Toezzichthoudende taak wordt ove
ergenomen dooor genoemde personen,
p
adviseurs en oud beestuursleden bliijven in de
hoed
danigheid van adviseurs
a
aan de
d stichting verbbonden.
Per 1-10-2013 inschrijving Kamer van Koophandeel nieuwe organisatie structuu
ur, waarbij mevvrouw M. Hordiijk door de
Raad
d van Toezicht wordt
w
benoemd tot directeur bestuurder.

Belangrijkstee thema’s die in
i de vergaderingen zijn beesproken:

•
•

Wijziging orrganisatiestructuur per 1 oktober 10113, overgangg naar Raad van
v Toezicht
Leden van d
de Raad van Toezicht, hoofd en nevennfuncties:
•

Mr. Y.A.J.M.van Kuijck (voorzitter))
Berooepsgegevens:
senior raadsheeer bij het gere
echtshof Arnhem
m-Leeuwarden
Neveenfuncties:
voorzitter klacchtencommissie
e ‘De Mobiliteittskliniek te Zeist
lid veterinair beroepscollege
b
Den Haag
voorzitter Sticchting Forum TB
BS Utrecht
docent univerrsiteit Utrecht
penningmeestter Stichting Forum Levenslangg
voorzitter Sticchting A.C. van Deventer, gemeeente Renkum
bestuurslid Stiichting Rechten
nalumni Nijmeggen
docent Studiecentrum rechtsspleging
voorzitter tot behoud van Ch
hristelijk Erfgoe d in Zorginstellingen

•

Drs. M.F.T.J. van Ho
ooren (vice-voo
orzitter)
Berooepsgegevens:
Vennoot van onderzoeks-en
o
adviesbureau ‘‘Koster & Van Hooren’
H
(VOF)
Neveenfuncties
Lid Raad van Toezicht
T
Stichting Belle-Image .

•

H.H..W. Fredriks (lid
d)
Neveenfuncties:
Lid Gemeenteeraad gemeente
e Ede
Lid Auditcomm
missie gemeentte Ede
Penningmeestter bestuurderssvereniging CDA
A Gelderland
Lid Raadswerkkgroep Program
mmabegroting, gemeente Ede
Penningmeestter CDA fractie Ede
Bestuurslid Geeurt van Lonkhu
uyzen Stichtingg
Lid van de finaanciële- en conttrole commissiee van PKN Kerkk Bennekom, On
ndernemersverreniging Bennekom en de
Stichting Vlegeeldag Bennekom
Financieel advviseur Ingenieursbureau Modeerniek en Werktuigbouwbedrijjf Modercon tee Soest en in beperkte kring
op non profit basis
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Bezoldiging

De leden van d
de raad van Toeezicht ontvange
en een onkosteenvergoeding te
er hoogte van de
d werkelijk gem
maakte kosten of de wettelijke vastgesteld
de vrijwilligersveergoeding indie
en zij daar prijs op stellen.

Aantal vergaaderingen

3, te weten: 244 oktober 2013
3, 26 novemberr 2013 en 11 deecember 2013

Belangrijkstte thema’s diie in de verga
aderingen zijjn besproken
n
•
•
•
•
•

het ggroeiplan 2014
4-2017
vaststellen van het bestuursregle
ement
de w
werkwijze van de
d Raad van Toe
ezicht
de in
nformatiestroom en de relatie
e bestuur en Raaad van Toezich
ht
de fiinanciën
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Accoun
ntantsve
erklarin
ng, Balan
ns, Staatt van baten en l asten
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