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Inleiding

Soepele overstap van detentie naar de maatschappij

Een unieke vorm van opvang en maatschappelijke re-integratie: dat is wat De Instap ook in 2016
weer heeft geboden aan 40 veelal ex-gedetineerden. Uniek omdat De Instap woonruimte en een
programma biedt aan mensen die bij de bestaande instituties tussen wal en schip vallen. Wars van
bureaucratie en met de nadruk op pragmatische oplossingen, helpt De Instap mee bij het opbouwen
van een nieuw recidivevrij bestaan in de samenleving.

Maatschappelijk probleem

Dit doet De Instap niet alleen, maar samen met deskundige vrijwilligers en professionals en in nauwe
samenwerking met de gemeentes Arnhem, Ede, Veenendaal en de Utrechtse Heuvelrug. De Instap
wordt ook ondersteund door het Oranjefonds, het Ministerie van Veiligheid en Justitie en andere
subsidiegevers.
Het afgelopen jaar is nadrukkelijk gewerkt aan het optimaliseren van de bezetting van het aantal
beschikbare plaatsen. Dit leidde ertoe dat in overleg met de gemeente Ede, één van de twee
woningen is opgezegd. Hiermee daalde het aantal beschikbare plaatsen van 21 naar 18. Gelijktijdig
steeg de bezetting door een groei van 21 plaatsingen in 2015 naar 29 in 2016. Met minder
beschikbare bedden werd dus een hogere bezettingsgraad gerealiseerd.
Deze stijging van de bezettingsgraad kwam grotendeels door deelname van bewoners die niet vanuit
een gevangenis instroomden. Deze instroom steeg van 5 personen in 2015 naar 14 in 2016. Dit
waren mensen die (tijdelijk) geen huisvesting hadden, veelal op meerdere leefgebieden
ondersteuning konden gebruiken en tijdelijk bij ons verbleven. De verwachting is dat deze trend zich
de komende jaren zal doorzetten.
Het afgelopen jaar is wederom ook veel aandacht geweest voor de financiële positie van De Instap.
De Inkomsten vanuit diverse subsidiegevers bleken niet toereikend om alle kosten voor het
Huisvesting Plus Programma te dekken. De subsidies zijn veelal geoormerkt en mogen niet worden
gebruikt om algemene kosten te financieren. Dankzij sterke kostenreducering is het tekort in 2016
beperkt gebleven en heeft De Instap dit uit haar eigen vermogen kunnen opvangen.

Onze samenleving reageert op criminaliteit vaak met een roep om vergelding en vraagt zich af of het
wel mogelijk is dat ex-gedetineerden op een verantwoorde manier terugkeren in de samenleving. De
Instap is van mening dat dit kan en ondersteunt ex-gedetineerden daarbij. Wij keuren hun
delictgedrag af, maar zien daders niet alleen als mensen met delictgedrag maar ook als mensen met
talenten en (vaak verborgen) maatschappelijk geaccepteerde behoeftes. Veroordeelden, die hun
straf hebben uitgezeten, mogen we als maatschappij daarom niet afschrijven.
Het feit is dat er jaarlijks circa 33.000 meerderjarige gedetineerden vrijkomen. Circa 70 procent
hiervan recidiveert binnen vijf jaar. Ruim 45% wordt binnen twee jaar opnieuw veroordeeld door de
rechter, waarvan bijna de helft wordt veroordeeld tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Dit zijn
cijfers die aangeven dat recidive onder ex-gedetineerden een serieus maatschappelijk probleem is.
Als ex-gedetineerden terugkeren naar de gemeente van herkomst, blijkt nogal eens dat het
overlastgevend gedrag toeneemt omdat men niet over basisvoorzieningen beschikt, zoals een
inkomen, werk en huisvesting. Het aanvragen van broodgeld, het opstarten van een uitkering of een
(zorg)verzekering e.d., vraagt inzicht en doorzettingsvermogen van ex-gedetineerden. Wij hebben als
samenleving de re-integratie, met regels en procedures, dermate moeilijk gemaakt dat recidive dan
een veel voorkomend probleem is. De misdrijven bestaan voor het merendeel uit vernielingen,
diefstal, mishandelingen en bedreigingen. Gevolg is dat er veel mensen leed berokkend wordt, er
overlast ontstaat in de buurt en burgers een groeiend gevoel van onveiligheid ervaren. De
maatschappelijke schade die voortkomt uit recidiverend gedrag kost dus niet alleen geld maar zorgt
tevens voor een langzamerhand duurzaam gevoel van onveiligheid. Uit onderzoek blijkt dat de kans
op recidive van ex-gedetineerden afneemt wanneer een aantal basisvoorzieningen zoals inkomen,
een geldig ID bewijs, dagbesteding, huisvesting en passende zorg geregeld zijn /worden.

Naast een kleine kerngroep van medewerkers werkt de Instap vooral met vrijwilligers. Zij zijn
essentieel in het contact met en het begeleiden van bewoners. Daarnaast faciliteren zij de
bedrijfsvoering: van administratieve taken tot juridisch advies of het onderhouden van een woning of
de website. Zij verdienen speciale dank voor hun onbaatzuchtige inzet!
Ook speciale dank aan Bouwbedrijf Kreeft voor een bijdrage van 5700 euro vanuit het door hen
georganiseerde jaarlijkse netwerkevent ‘Hike and Bike’.
Tot slot speciale dank voor de directeur van De Instap: Margot Hordijk. Betrokken vanaf het eerste
uur en altijd aanwezig. Ondanks fysiek ongemak heeft zij zich ook in 2016 voor meer dan 100%
ingezet.

Doelstelling en kernwaarden

Stichting De Instap stelt zich ten doel: (ex-)gedetineerden een goede terugkeer in de samenleving te
bieden door middel van resocialisatie en re-integratie, zodat ze in staat zijn een maatschappelijk
geaccepteerd bestaan op te bouwen (visie). Dit bereikt De Instap door het bieden van tijdelijke
huisvesting, direct aansluitend aan de detentieperiode (missie). De Instap werkt met een
laagdrempelig programma, aangeboden door deskundige vrijwilligers en professionals, dat gericht is
op vijf leefgebieden: identiteitsbewijs, huisvesting, inkomen incl. schuldenproblematiek,
dagbesteding en zorg.
De volgende kernwaarden zijn hierbij van belang:

En daarmee gaat zij samen met vrijwilligers en professionals voorop in een organisatie die zich
afgelopen jaren heeft bewezen als een solide partner voor de gemeentes, die praktische hulp biedt
aan een kwetsbare groep mensen. Dat is De Instap.
Rolf Noordermeer
Voorzitter Raad van Toezicht
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De mens staat altijd centraal: per individu wordt gekeken naar de beste manier van
begeleiding. Daarbij hoort een individuele begeleiding en talentactivering. Ieder mens wordt
geboren met natuurlijke begaafdheden (talenten). Ex-gedetineerden weten doorgaans niet
wat hun talenten zijn en hoe deze te gebruiken. Met behulp van een talentgericht, activerend
en realistisch plan van aanpak, helpen wij ex-gedetineerden hun talenten te ontdekken en
gebruiken.
Betrokkenheid: door middel van empatisch en directief persoonlijk contact wordt een
vertrouwensband met de bewoner opgebouwd.
Effectief: effectief probleemoplossend werken, 24/7 uur bereikbaar, zo min mogelijk
bureaucratische rompslomp, geen afwachtende houding, de mogelijkheid tot direct ingrijpen
en de bereidheid risico’s te nemen voor de doelgroep, maakt De Instap succesvol.

Deze toegenomen complexiteit leidde bij enkele bewoners tot een toename in de verblijfsduur. De
inzet van vrijwilligers is ook in 2016 een succesvolle mix in de begeleiding gebleken
Wat blijft is dat De Instap gedetineerden ontmoet in de laatste fase van hun detentie, ze direct na
hun vrijlating ophaalt en op voorhand de eerste basisvoorzieningen verstrekt, zoals bed en brood.
Vanuit een rustige tijdelijke woonomgeving wordt een plan van aanpak gemaakt met extra
ondersteuning bij de vijf leefgebieden: identiteitspapieren, zorg, inkomen c.q. schuldenproblematiek,
dagbesteding en vervolghuisvesting.

Plaats in de keten

De Instap verricht haar taken in het kader van de nazorgtaak die de laatste jaren steeds meer is
verplaatst van de reclassering naar de gemeenten. 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 gemeentes kandidaten aanleveren
voor de opvang door stichting 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.
Aan medewerkers van De Instap is geen 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. Wel maakt stichting De Instap met bewoners in het
kader van hun binnenkomst in de woonvoorziening schriftelijke afspraken over hun gedrag
(gedragsregels). Overtreding van die gedragsregels kan als consequentie hebben dat het verblijf in
een woning wordt beëindigd.

Huisvesting Plus

Huisvesting Plus is het laagdrempelige persoonsgerichte programma van stichting De Instap, primair
gericht op recidivepreventie en/of op vermindering van overlastgevend gedrag. Huisvesting Plus
faciliteert voor gedetineerden een soepele re-integratie van detentie naar de maatschappij, in de
vorm van directe huisvesting na detentie en begeleiding waar nodig. Deskundige vrijwilligers en
professionals lopen gedurende de overgangsperiode tijdelijk mee met de mensen die dat nodig
hebben, zelfs wanneer de bestaande vormen van hulpverlening niet toereikend zijn.
De kerndoelgroep van Huisvesting Plus zijn ex-gedetineerden die bij ontslag uit detentie geen
woonruimte hebben en van wie de gemeenten het ongewenst achten dat deze op straat terecht
komen of teruggaan naar hun oude vriendenkring, waarbij het risico van terugval in recidiverend
gedrag (zeer) groot wordt geacht. Bij de aanmelding wordt gekeken naar de strafrechtelijke titel, de
aard en ernst van het begane strafbare feit, de maatschappelijke impact en de persoonlijke
omstandigheden van de aspirant bewoner.

Een periode van ondersteuning door De Instap…

totdat ze het weer zelf kunnen doen!

Drie-fasen begeleidingsmodel

In verband met een verzwaring van de vaak complexe en meervoudige problematiek 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. De locatiemanager
voert een eindgesprek met de bewoner. Hierdoor is het niveau van de begeleiding toegenomen.
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Huisvesting Plus werkt volgens het drie-fasen begeleidingsmodel. Dit model volgt het proces vanuit
detentie tot en met de verhuizing naar een zelfstandige woonruimte via de fasen van intake, verblijf
en vervolghuisvesting. Het streven is dit traject in zes tot negen maanden te doorlopen. De Instap
hanteerde in 2016 een maximale woon- en begeleidingstermijn van negen maanden. Het geheel van
de drie fasen is erop gericht om ervoor te zorgen dat mensen vanuit detentie goed kunnen aarden in
de ontvangende gemeente/ gemeente van herkomst en dat zij aansluitend aan de tijdelijke
huisvesting worden doorgeleid naar een plaats waar zij langdurig kunnen verblijven en waar zij een
voldoende robuust persoonlijk en professioneel netwerk hebben.
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inspanningen en resultaten
Deze paragraaf behandeld de inspanningen, de inzet en de resultaten met betrekking tot het
Huisvesting Plus programma en de in- en uitstroom. Hierdoor wordt het matschappelijk rendement
van De Instap zichtbaar. Voor het verzamelen van gegevens is een monitor ontwikkeld. Deze is
gebaseerd op sturing op effecten, prestaties en inspanningen (proces).
Voor de deelnemende gemeentes zijn de onderstaande inspanningen, resultaten en effecten
gerealiseerd. Omwille van de privacy zijn de gegevens getotaliseerd weergegeven.
Gedurende de afgelopen jaren zien we een wijziging in de aard van de persoon, leeftijd, verblijfsduur
en aard van het delict. Deze ontwikkeling wordt verder bestudeerd en uitgewerkt, gezien het geringe
aantal deelnemers en de regionale binding van De Instap.
Per tabel zal er een korte toelichting en analyse worden gegeven.

Instroomtabel Huisvesting Plus

2013

2014

2015

2016

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

18
40
29
15
14
6.2

1)
2)
3)

Bewoners die in 2015 instroomeden en n 2016 nog (deels) bij ons verbleven
Bewoners geplaatst in betreffende jaar
Verwijzer acht enige mate van overlastgevend/crimineel gedrag aannemelijk bij niet aanbieden van tijdelijke huisvesting

Met betrekking tot deze instroomtabel van de Huisvesting plus is zichtbaar dat de bezettingsgraad
van De Instap is toegenomen ondanks een afname van aantal beschikbare plekken. In het jaar 2016
zijn 29 personen geplaatst en verbleven er 11 personen die in 2015 instroomden en bij wie het
traject nog niet was afgerond. Met betrekking tot de cijfers van ex-justitiabelen is er een dalende
instroom zichtbaar. Daarentegen is een toename zichtbaar van de doelgroep ‘overig’. Deze
doelgroep werd in het kader van zorg en ter preventie van recidive bij de Instap geplaatst. Deze
doelgroep is qua inzet en zwaarte vergelijkbaar met de ex-justitiabelen. Over het algemeen is er een
stapeling van problemen op diverse gebieden. Verder zien we de duur van de meeste bewoners (met
uitzondering van de bewoners met complexe hulp- en begeleidingsvragen) afnemen met een maand
t.o.v. het voorgaande jaar.
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Instroompercentage verdeeld over de vijf leefgebieden

2013

2014

2015

2016

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

95
0
0
10
20

Onderstaande diagram brengt bovenstaande cijfers in beeld.

25.000
20.000
15.000

Met betrekking tot de instroom en de vijf leefgebieden zien we dat het percentage van bewoners dat
instroomt met een geldig ID bewijs is gestegen. Vanuit de resterende geldigheidsduur van de IDbewijzen bij instroming, blijkt dat dit voornamelijk komt door de ingevoerde verlenging van de
geldigheidsduur van een ID-bewijs. Met betrekking tot bewoners die instromen met
vervolghuisvesting, adequaat financieel beheer en zorgcontacten / zorgverzekering zijn er geen
verschillen t.o.v. 2015. Er is wel een negatieve trend waarneembaar t.a.v. bewoners die instromen
met een dagbesteding. Deze is de afgelopen vier jaar sterk teruggelopen. Waarbij opgemerkt dient te
worden dat er lokale verschillen zijn binnen de vier gemeentes ten aanzien van het vinden van een
(structurele) dagbesteding.
Met betrekking tot de uitstroom verdeeld over de vijf leefgebieden is er één blijvend en moeilijk
oplosbaar leefgebied, te weten duurzame vervolghuisvesting. Het wordt steeds duidelijker dat de
woningschaarste in de grotere steden een sterke invloed heeft op de kwaliteit van de
vervolghuisvesting. In dorpen lijkt deze problematiek in mindere mate van invloed te zijn. Verder zien
we bij de uitstroom dat de dagbesteding stabiel is gebleven t.o.v. voorgaande jaren. Met betrekking
tot adequaat financieel beheer is een kleine toename zichtbaar en merken we in de praktijk een
toename van betrokkenheid van bewindvoering bij onze bewoners. Ook is een stijging waarneembaar
van bewoners die uitstromen met een zorgcontact met een eerste of tweedelijns zorgverlener.
Inzet

In onderstaande tabel is het aantal contacten/acties weergegeven dat in 2016 is verricht ten behoeve
van de resocialisatie van de bewoners. Een contact of actie staat voor een persoonlijk contact met een
bewoner of verwijzer (veiligheidshuis/gemeente/reclassering e.d.) of elke andere actie die is
ondernomen 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

2016

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

5.392
1.410

354
6.305

321
5.713

459
7.963

1.660
3.943
17.864

1.506
3.573
16.190

2.075
4.928
22.227
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Contacten/acties gericht op:

10.000
5.000

0

2014

2015

2016

De in totaal ruim tweeëntwintig duizend ingezette acties hebben ertoe geleid dat iedere bewoner bij
vertrek uit De Instap in het bezit was van een geldig identiteitsbewijs. Daarnaast vond De Instap voor
iedere uitstromende bewoner een (passende) vorm van (structurele) vervolghuisvesting. Ook werd er
– voor zover van toepassing - voor iedere bewoner een uitkering of een zorgverzekering aangevraagd.
Het is in 2016 ook gelukt om de bewoners die geen huisarts hadden, bij een huisarts in te schrijven.
Omdat de dagbestedingstrajecten in principe via de gemeentes geregeld worden, is voor de
instromende bewoners met de verschillende gemeentes overlegd over een passende vorm van
dagbesteding binnen hun resocialisatietraject.
Bij de doelgroep van De Instap blijkt het accent t.a.v. de begeleiding vooral te liggen op het motiveren
tot het leveren van onbetaalde werkzaamheden. De verplichtingen die aan betaalde arbeid verbonden
zijn, blijken voor de meeste bewoners nog niet haalbaar. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de
toegenomen complexe problematiek en de korte termijn die bewoners bij De Instap verblijven.
Persoonlijke hygiëne, het (her)vinden van een dagritme na detentie en de mogelijkheden van
deelname aan sportactiviteiten vormen daarnaast belangrijke fundamenten bij de resocialisatie. Er is
ook een aanzienlijk aantal acties gericht op het vinden van aansluiting bij het wijkgericht werken.
Bewoners zijn, voor zover ons bekend, gedurende het verblijf niet in aanraking gekomen met justitie.
Uit de verslaglegging van de bezoeken blijkt welke onderwerpen besproken zijn. Alle kantooracties ten
behoeve van het bereiken van de doelstellingen zijn onder het desbetreffende leefgebied benoemd.
Onder extra bezoekcontacten vallen acties ten behoeve van bezoeken van bewoners en medewerkers
aan derden, zoals de rechtbank, reclassering, arts, e.d.
Bij deelname aan een traject wordt aan de bewoner bij binnenkomst wekelijks een voorschot in de
vorm van ‘leefgeld’ verstrekt. Vaak moet de uitkering namelijk nog worden aangevraagd, heeft de
bewoner geen andere (legale) bron van inkomen en zijn er wel de noodzakelijke onkosten die moeten
worden gemaakt. Het aanvragen en betaalbaar stellen van een uitkering wordt gedaan in nauwe en
goede samenwerking met de sociale diensten van de verschillende gemeentes. Uit de praktijk blijkt
dat het voorschieten van ‘leefgeld’ en het ondersteunen bij het z.s.m. aanvragen van een uitkering
stress verlagend werkt in de doorgaans hectische eerste weken na een detentie. Weken waarin een
bewoner zijn energie en aanpassingsvermogen nodig heeft om zich weer te voegen in het
maatschappelijke verkeer. Het bezit van ‘eigen’ geld draagt ook bij aan het voorkomen van recidive en
overlastgevend gedrag. Tevens geeft het verstrekken van contant leefgeld de mogelijkheid om
bewoners te motiveren bewust(er) om te gaan met geld. Door de nauwe samenwerking met de
gemeentes en het op korte termijn uitvoeren van (financiële) interventies ontstaat er ook geen
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vertraging in de voortgang van de re-integratie. Voor alle bewoners wordt (beperkt) budgetbeheer
uitgevoerd. Schuldhulp wordt door de gemeentes zelf geregeld, het voorbereidende werk van
dossiervorming en/of het doen van betalingen wordt door de bewoners in overleg met De Instap
uitgevoerd.
In voorkomende gevallen zijn ook aanvullende kosten voorgeschoten. Hierbij valt te denken aan
vervoerskosten naar toezichthouders, medicijnen en kleding.

Mijlpalen van 2013 t/m 2016
Mijlpalen 2013
Eerste woning in Veenendaal

In het kader van het beleid van de gemeente Veenendaal “Minder overlast door huisvesting en zorg
op maat” heeft Stichting De Instap in juli van dit jaar haar deuren geopend in de gemeente Veenendaal.
Zo is het voor de stichting mogelijk om ex-gedetineerden uit de gemeente Veenendaal te begeleiden
in het resocialisatieproces en samen met hen te zoeken naar een geschikte vorm van
vervolghuisvesting. Daarnaast neemt De Instap deel aan het structurele interventieteamoverleg van
de gemeente Veenendaal.

Waarneembare trends

Een waarneembare trend is dat de inzet met betrekking tot het aanvragen van een ID bewijs afneemt
omdat de looptijd van deze documenten zijn verlengd. Een andere waarneembare trend is de toename
van instromende bewoners zonder een indirecte justitie verleden. Dit heeft te maken met een
afnemende vraag vanuit het gevangeniswezen en een toenemende vraag vanuit gemeentes t.a.v. het
tijdelijk plaatsen van (dakloze) inwoners met meervoudige problematiek.
Deze meervoudige problematiek gaat vaak ook gepaard met een toename van de complexiteit van de
problemen van instromende bewoners, een andere waarneembare trend. Hierbij is een stapeling van
problemen zichtbaar die elkaar in standhouden en/of versterken. De toename van de complexiteit
leidt ook tot een toename van intern overleg t.a.v. de begeleiding van deze bewoners en een toename
van de contacten met zowel eerste- als tweedelijnszorg instellingen.
Een andere al genoemde trend is de toegenomen moeilijkheid in het vinden van passende
vervolghuisvesting. Waarbij deze problematiek meer aanwezig is binnen de grotere steden.
Dagbesteding blijft een belangrijke pijler van de resocialisatie. Een toenemend aantal bewoners heeft
dit stadium zowel bij binnenkomst als bij vertrek nog niet bereikt. Het komt daarbij ook steeds vaker
voor dat de gemeentes wachten met het opstarten van dagbestedingstrajecten om mogelijke
negatieve invloeden op de gezondheid en welzijn van de bewoners te voorkomen. De rol van de
vrijwilligers van De Instap is in dat geval het trachten de bewoners te motiveren en in beweging te
krijgen.
Verder is als trend waarneembaar dat binnen de gemeentes waarin De Instap actief is, de wijkteams
ons steeds beter weten te vinden. Belangrijk hierbij zijn de vaste overleg structuren waarin wij als
ketenpartner deelnemen. Hierdoor wordt ook steeds vaker de vraag aan de Instap gesteld of wij na
vertrek van onze bewoners nazorg kunnen bieden.
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Koningin Maxima bezoekt stichting De Instap

Het hoogtepunt was het bezoek van koningin Maxima aan De Instap op 3 oktober 2013. Zij kreeg een
duidelijk beeld van de werkwijze van De Instap en haar samenwerkende partners. Er werd natuurlijk
ook uitvoerig gesproken over de wijze waarop de stichting als deelnemer aan het Oranje Fonds
Groeiprogramma haar ambities wil verwezenlijken. Daarnaast heeft Koningin Maxima uitvoerig
gesproken met vrijwilligers en deelnemers van De Instap. Een blijk van waardering werd uitgesproken
over de persoonsgerichte aanpak in de begeleiding van de bewoners.
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Mijlpalen 2014
Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima reiken Groeicertificaat uit aan deelnemers
Oranje Fonds Groeiprogramma III (OFG)

In de lommerrijke omgeving van de Utrechtse Heuvelrug reikten Z.M. Koning Willem-Alexander en
H.M. Koningin Máxima op 26 juni 2014 de groeicertificaten uit aan deelnemers van het Oranje Fonds
Groeiprogramma III (OFG). Deze certificaten worden uitgereikt als blijk van het succesvol doorlopen
van het OFG.

Naast het beschermpaar van het Oranje Fonds staan Margot Hordijk (l.), directeur van De Instap en deelnemer OFG III
en Bregje van ’t Hout, coach ABN bij de uitreiking van de Groeibriljant voor het meest transparante jaarverslag
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Mijlpalen 2015

NLdoet 2013

Groeiprogramma Oranje Fonds (OFG III) 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 ontwikkeld tot een solide en sociale onderneming, die een
bijdrage levert aan de succesvolle re-integratie en resocialisatie van (ex-) gedetineerde burgers. De
Instap dankt Het Oranje Fonds voor de geboden mogelijkheden, want: ‘Wat we voor onze bewoners
deden, hoefden we niet alleen te doen.’

Het weekend van 16 maart 2013
stond in het teken van NLdoet, de
grootste vrijwilligersactie in
Nederland, georganiseerd door het
Oranje Fonds. Samen met onze
bewoners ging stichting De Instap in
Arnhem en Ede op pad om iets terug
te doen voor de buurt. In Ede
werden op de galerij de ramen
gezeemd en schoongemaakt. In
Arnhem gingen enthousiaste
bewoners en vrijwilligers
de straat rondom het fasehuis
schoonmaken. Naast een productieve dag was het samenzijn en het samenwerken tussen bewoners
van De Instap en hun buurtbewoners een groot succes!
NL doet. 2014

Met die extra ondersteuning van het Oranje Fonds heeft De Instap het afgelopen jaar een aanvang
gemaakt voor de opzet van ontmoetingsplekken. Daar is De Instap samen met andere
vrijwilligersorganisaties een bruisend centrum, waar vrijwilligers perspectief bieden aan exgedetineerden en hun relaties.
Oranje Fonds (OFG III) 2016

Het weekend van 15 maart 2014 stond in het teken van NL Doet. Ook onze
bewoners en vrijwilligers van De Instap gingen in Arnhem en Ede op pad om
iets terug te doen voor de buurt. In Ede werd net als in 2013, alle ramen van
de galerij gezeemd en schoongemaakt. In Arnhem gingen enthousiaste
bewoners en vrijwilligers wederom de straat rondom het Instaphuis
schoonmaken. Ook dit jaar was het wederom een geslaagde dag en was het
samenzijn en het samenwerken tussen bewoners van De Instap en hun
buurtbewoners een groot succes!

Het Oranje Fonds is in 2002 ontstaan als cadeau van alle Nederlanders aan Koning Willem-Alexander
en Koningin Máxima ter gelegenheid van hun huwelijk. Zij zijn als beschermpaar van het Oranje Fonds
zeer betrokken bij het Fonds en het werkveld.
Het Oranje fonds bestaat 15 jaar
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NL Doet 2015 Flower Power in de service flat Arnhem
Het weekend van 14 maart 2015 stond in het teken van NL Doet, de grootste
vrijwilligersactie in Nederland, georganiseerd door het Oranje Fonds.

NL Doet 2016

‘Bewoners kunnen weer lekker genieten van de tuin’

Op 11 maart staken vier vrijwilligers de handen uit de mouwen in de woning van De Instap in
gemeente Doorn. Zij namen de tuin onderhanden: bladeren zijn opgeruimd, het onkruid tussen de
tegels weggehaald, de tuinstoelen ontdaan van groene
aanslag. Als kroon op de tuin, zijn er nieuwe plantjes in de tuin
gezet.
Ook is de verf van de muren in de woning bijgewerkt,
onnodige spullen afgevoerd en bedden naar een andere kamer
verplaatst. De vrijwilligers genoten van het zichtbare resultaat
en de bewoners kunnen genieten van een opgeruimd huis en
een mooie tuin!
Het resultaat voor De Instap was een potentiële nieuwe
vrijwilliger.

Aan de slag in de buurt

Jongeren van Puur Fiksen bieden ouderen een bloemetje aan.

In Veenendaal verzamelden 9 vrijwilligers zich op
12 maart om te starten met een bekertje koffie en
een stuk vlaai uit de achterbak. De vrijwilligers
gingen met emmer en zeem aan de slag om, het
wordt een traditie, de ramen van bewoners in de
flat te gaan lappen. Hierdoor ontstonden
verrassende gesprekken. Een van de bewoners met
jarenlange ervaring als hovenier, meldde zich
spontaan aan als vrijwilliger.

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 sociaalcultureel 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." (…)

Na het ramen lappen, verzorgde het wijkcentrum De
Driehoek een smakelijk lunch voor onze vrijwilligers, die
inmiddels bezig waren een handje te helpen bij het schilderen van alle muren, ramen en deuren van
het wijkcentrum. Dit is het begin van een mooie samenwerking tussen beide organisaties. En dat is
ook winst!

Bron: De Gelderlander, 21 maart 2015
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Vrijwilligers aan het woord

Mijlpalen 2016

Frank Wittens over de ongewenste leerschool van detentie

Deelnemers Kreeft Hike & Bike doneren €5.700,- aan Stichting De Instap.
Afgelopen maandag 17 oktober 216 doneerden Dirk
Jan van den Brink, Marten Kreeft en Kees Cuperus
namens de deelnemers van de “Kreeft Hike & Bike”
€5.700,- aan Stichting De Instap. De Instap zet deze
donatie in voor de deskundigheidsbevordering van
vrijwilligers.
Stichting De Instap ontvangt de donatie naar
aanleiding van de jaarlijks door Bouwbedrijf Kreeft
georganiseerde “Hike & Bike”, een
netwerkevenement voor het goede doel. Lokale,
V.l.n.r. Dirk Jan van den Brink (Kreeft), Margot Hordijk
maatschappelijke initiatieven worden financieel
gesteund door giften van de deelnemers van de Hike (De Instap), Marten Kreeft (Kreeft), Marian Hazeleger
(De Instap), Kees Cuperus (Alfa)
& Bike. Stichting De Instap werd dit jaar door
sponsor Alfa Accountants uit Bennekom gekozen.
Directeur Margot Hordijk is heel blij met de donatie van Bouwbedrijf Kreeft. “Deze gift kwam volledig
onverwacht. Met deze bijdrage kunnen we onze vrijwilligers blijven opleiden in het begeleiden van
onze doelgroep.”
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Frank Wittens was tot maart 2016 een belangrijke adviseur voor het bestuur en de raad van toezicht
van De Instap. De stichting maakt ook nu nog dankbaar gebruik van zijn kennis en ervaring. Wittens
studeerde bedrijfssociologie. Een paar dagen na zijn afstuderen koos de jonge Frank voor een
bijzondere bedrijfstak om daar zijn loopbaan te starten: het gevangeniswezen. Hij werd directeur van
diverse penitentiaire inrichtingen en heeft daar nooit spijt van gehad. De laatste standplaats was PI
Arnhem Zuid. Frank Wittens is al ruim vijf jaar verplicht met pensioen maar blijft zich inzetten voor (ex)gedetineerden. Zo werkte hij mee aan de ontwikkeling van het vrijwilligersbeleid van De Instap. Frank
gaf ook gastlessen aan leerlingen van het voortgezet onderwijs. De leerlingen gingen door zijn lessen
nadenken over de aanzet tot criminaliteit, het Nederlandse strafrecht en de impact van een detentie.
Wittens hoopt dat hij zo kan bijdragen aan betere leerscholen voor het leven dan de bajes. “Er zit
helaas veel waars in de uitspraak dat een PI de hogeschool is voor criminaliteit”, zegt Frank Wittens.
Daarom vindt hij een naadloze overstap voor de ex-gedetineerde van de justitiële omgeving naar de
maatschappij zo belangrijk: “Iedere ex-gedetineerde die niet terugkomt en werkt is pure winst!”.
Wittens is dan ook blij met stichtingen en instanties zoals De Instap, daar zet hij zich graag voor in.
Wittens: “Ik heb er altijd voor gepleit dat re-integratie al gestart wordt vóór het ontslag uit de PI.
Betrokkenheid van het persoonlijk netwerk van de gedetineerde tijdens de re-integratie helpt de
aantrekkingskracht van het snelle geld te weerstaan. En arbeidsmarkttoeleiding tijdens de detentie
waardoor scholing en vaardigheden aantoonbaar zijn is belangrijk. Ik zal nooit de uitdrukking van die
knul vergeten die tijdens de detentie een diploma behaalde. Zo blij als een kind en trots als een pauw.
Want een diploma, dat had hij nog nooit gehad”.

De drie W’s om op het rechte pad te blijven

De Instap regelt op verzoek gastlessen over de begeleiding van mensen met meervoudige
problematiek, criminaliteit en detentie. Voor deze lessen worden ex-gedetineerden gevraagd om voor
de klas hun verhaal te vertellen. Als ingeschat wordt dat een bredere kijk nodig is wordt vrijwilliger en
voormalig gevangenisdirecteur Frank Wittens gevraagd. Hoe pakt hij dat aan? “Ik maak vaak gebruik
van een lesbrief en een PowerPointpresentatie”, vertelt hij. “Eerst vertel ik kort iets over mijzelf. Dan
behandel ik in vogelvlucht de geschiedenis van het strafrecht met de straffen die in het verleden
werden gegeven, inclusief lijfstraffen en vierendelen en dergelijke. Daarna ga ik naar het heden: wat
is criminaliteit, waarom gaan mensen over de schreef: schulden, verkeerde vrienden, noem maar op.
Ik wijs dan op de drie W’s die belangrijk zijn om op het rechte pad te blijven: wonen, werk en wijf. Ook
vertel ik over het huidige strafrecht, hoe een strafproces in zijn werk gaat en de tenuitvoerlegging van
een straf. De vragen van de jongeren zijn voor mij bepalend voor het verloop van een gastles.” De
impact van detentie op je leven, dat wil Wittens vooral meegeven tijdens de gastles: “Wat betekent
het om van je vrijheid beroofd te zijn? Je kunt geen leuke plannen maken voor de volgende dag omdat
anderen jouw dag bepalen. Hoe zou je dat vinden?” Frank Wittens krijgt aanvragen vanuit het hele
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land en geniet zichtbaar als hij vertelt over zijn vrijwilligerswerk: “Laatst werd ik voor een halve dag
uitgenodigd bij een kappersopleiding, in het kader van de lessen burgerschap. Dat was erg leuk, ik
kreeg geweldige vragen”. Door de kappers-in-spé wordt vooral naar gevangenisseries als Celblok H en
Prison Break gekeken, merkte hij aan de vragen. “Maar ik kreeg ook interessante vragen over de
doodstraf, over euthanasie, en over de menswaardigheid van levenslange straffen”. Dat Frank Wittens
de gastlessen niet als een straf ziet mag duidelijk zijn. Hij hoopt er nog veel te mogen verzorgen.

Viltjes plakken zorgt voor wederzijds respect

Bij de huizen van De Instap is de relatie met de buren altijd een punt van bijzondere zorg voor de
begeleiders en ondersteuners. Nicky Niks, ondersteuner, heeft daar inmiddels ruimschoots ervaring
mee opgedaan en kan meestal wel aardig inschatten of hij op dat punt problemen kan verwachten.
Dat maakt dat hij soms wel en soms bewust niet de buren van tevoren inlicht over de achtergrond van
de bewoners van de Instaphuizen. Bij klachten van de buren houdt Nicky de bewoners een spiegel
voor: “Hoe zou jij dit vinden?” Die vraag leidt eigenlijk altijd tot meer begrip. “En dan naar de buren en
excuses aanbieden.” Soms brengt een overlastsituatie de buren en de bewoners uiteindelijk dichter
bij elkaar. “Laatst vernamen we dat een buurman zich ergerde aan de herrie van het geschuif van de
stoelen. Dat was bij een jongen die alleen in een van onze huizen woont, zonder medebewoners. De
buurman bood zelf al aan om viltjes onder de stoelen te plakken. Ik heb gevraagd of hij zelf wilde
komen vertellen aan onze bewoner hoe vervelend dat schuifgeluid is als hij probeerde te gaan slapen.
Zijn verhaal kwam wel binnen bij die knul, hij heeft het goed opgepakt. Daarna hebben ze samen viltjes
zitten plakken”. Nicky merkte dat deze gezamenlijke actie over en weer meer respect voor elkaar
bracht. “Ze groeten elkaar nu, dat is al heel wat”.

Vrijwilligers maken het verschil

Vrijwilliger Nicky Niks

“Hun hoofd zit altijd vol met problemen”

“Ja, mijn naam heeft me weleens in de problemen gebracht als veertienjarige. Dan had ik mijn
identiteitsbewijs niet bij me en vroeg de politie naar mijn naam. Niks. Ja, geen geintjes, wat is je naam.
Niks. Dat wilden ze niet geloven en dus moest ik mee.” Nicky Niks, 29 jaar en vrijwillig ondersteuner
voor huizen van De Instap zit er niet mee dat hij een ongebruikelijke achternaam heeft. “Je hebt iets
om over te praten”, zegt hij met een snelle glimlach. Of hij er ook opmerkingen over krijgt van de
bewoners van de huizen die hij bezoekt? “Oh nee, die hebben wel wat anders aan hun hoofd. Hun
hoofd zit altijd vol met problemen: geld, boetes, het verwerken van de gevangenisstraf. Sommigen zijn
daar fors depressief van geworden. Als ik zie dat dat niet verbetert geef ik dat door aan De Instap”.
Nicky bezoekt de huizen in Ede, Veenendaal, Driebergen en Arnhem. Hij brengt wekelijks het leefgeld
(“dat is het belangrijkste voor de bewoners”), helpt met boodschappen, beantwoordt vragen (“vaak
over de uitkering”), controleert of de boel netjes blijft en of er geen mensen ontvangen worden die er
niet horen. Hij is duidelijk en streng als het nodig is. “Nee, dat we iemand uit huis moeten zetten heb
ik nog niet meegemaakt. Soms houden we het leefgeld in, maar we waarschuwen eerst.” Nicky kijkt
me even verbaasd aan als ik in de lach schiet bij zijn toevoeging dat hij zelf ook jong geweest is. Hij is
toch nog steeds jong? Als hij uitlegt dat hij al ruim tien jaar werkervaring met moeilijke jongeren heeft,
begrijp ik hem beter. Als negentienjarige werkte Nicky al voor het Jongeren Toezicht Team Arnhem,
waar hij hangjongeren en overlastgevers aansprak op hun gedrag. Geen doetje dus. Dat Nicky zelf niet
ontspoorde is aan zijn vader te danken, die hem in de puberteit met structuur en een soms letterlijk
stevige aanpak in het gareel hield toen Nicky verkeerde vrienden had. “Daarom help ik nu die jongens
in de huizen van De Instap. Het is jammer als je weet welke adviezen en aanpak kunnen helpen en je
doet niets met je kennis en ervaring.” Zijn vader is trots op hem, weet Nicky. Terecht.
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Samenwerkingspartners van De Instap

Raad van Toezicht

De Instap in gemeente Veenendaal vaste deelnemer aan integraal veiligheidsplan

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

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 (VWVV). 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 2015 te sluiten.

 R. Noordermeer (voorzitter)
Beroepsgegevens:
- Plaatsvervangend vestigingsdirecteur PI Vugt
Nevenfuncties
geen
 H.H.W. Fredriks (penningmeester)
Nevenfuncties:
- Penningmeester CDA-afd. Ede
- Bestuurslid Geurt van Lonkhuyzen Stichting
- Lid van de financiële- en controlecommissie van PKN Kerk Bennekom,
Ondernemersvereniging Bennekom
- Financieel adviseur Ingenieursbureau Moderniek en Werktuigbouwbedrijf Modercon
Soest en in beperkte kring op non-profitbasis
- Bestuurslid Kunst in de Kamer, Kring Wageningen/Bennekom
 H. de Grood
Beroepsgegevens:
- Sociaal werker C Malkander Ede
Nevenfuncties
- Penningmeester Stichting ACT

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Taakverdeling en Raad-bestuur verhouding:

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 beeldkomt.
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.

De Raad van Toezicht bestaat uit drie personen, een voorzitter, een algemeen lid en een
penningmeester. Afgezien van de specifieke taken die bij de verschillende functies behoren, regelen
zij hun werkzaamheden in onderling overleg. De leden van de Raad worden benoemd voor een periode
van maximaal vier jaar en kunnen onbeperkt voor een aansluitende periode worden herbenoemd.

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 jaren heeft De Instap op advies van het
ministerie de vrijwilligersinzet en organisatie geherstructureerd en toekomst
bestendig gemaakt.
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De operationele taken worden uitgevoerd door een directeur. Zij was de initiatiefneemster voor de
oprichting van Stichting De Instap.
De Raad van Toezicht is in 2016 zes maal bijeengekomen met de directeur, waarbij enkele malen
gebruik werd gemaakt van externe adviseurs.
De Raad van Toezicht houdt jaarlijks een functioneringsgesprek met de directeur. De Raad heeft in
2016 haar goedkeuring uitgesproken over de wijze waarop de directeur uitvoering gaf aan de
werkzaamheden die voortvloeiden uit het jaarplan.
De thema’s die tijdens de bijeenkomsten van de Raad werden behandeld waren:
 Verantwoording 2015
 Jaarplan 2016, de effecten voor de organisatie na afronding Oranje Fonds Groeiprogramma
 KPI’s
 Kwartaal begroting en verantwoordingen
 Jaarplan 2017 en begroting 2017
 Vervulling vacature
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Samenstellingsverklaring

Bezoldiging

De leden van de Raad ontvangen voor hun werkzaamheden een kleine vergoeding. In voorkomende
gevallen kan echter een reiskostenvergoeding worden toegekend en een vaste vergoeding per
vergadering € 200,-, met een maximum van € 1.500,- per jaar.
De honorering wordt jaarlijks in november vastgesteld en opgenomen in de begroting van het
daaropvolgende jaar.
Opmerkingen bij de jaarrekening

Drie projecten van het Oranje Fonds (OF) konden in 2016 niet worden afgerond. In overleg met het OF
werd besloten om deze projecten in 2017 af te ronden. Dit leidde deels tot lagere kosten.
Begrotingstechnisch was het verschil minder groot omdat er weinig aan de genoemde projecten was
besteed.
Hierdoor zijn de kosten van de vrijwilligers, grotendeels voor rekening gekomen van de subsidie van
het ministerie, hetgeen hierdoor tot een tekort resulteerde van ongeveer € 13.400,-.
Bij de meeste gemeentes werd een lagere bezetting gerealiseerd dan verwacht en begroot. Hierdoor
droegen de gemeentes per saldo niet bij aan de dekking van de algemene kosten. Opvallend was
tevens de overall extreem lage bezetting gedurende de zomermaanden. Waarbij opgemerkt dient te
worden dat er juist bij de gemeente Arnhem gedurende het tweede halve jaar van 2016 en ondanks
een lage bezetting, er aanzienlijk beter werd gepresteerd. Als deze verbetering zich door zet, zullen de
gemeentes in 2017 weer een bijdrage kunnen leveren aan de dekking van de algemene kosten.
Er waren in 2016 diverse eenmalige opbrengsten, waardoor het resultaat ondanks alle wijzigingen in
de uitvoering van activiteiten, nagenoeg overeenkomt met hetgeen voor 2016 was begroot.
Extra kosten waren er door de lang durende ziekte van een medewerker van De Instap. De aanvullende
loonkosten gedurende deze ziekteperiode, kwamen ten laste van de algemene exploitatie.
In verband met een aanhoudende lage bezettingsgraad werd in overleg met de gemeente Ede besloten
om één van de twee huizen af te stoten. Dit leidde tot een verlaging van de huisvestingskosten.
Opvallend was tevens de overall extreem lage bezettingsgraad gedurende de zomermaanden. Er is in
het najaar extra inzet gepleegd om de bezettingsgraad weer op peil te krijgen. Dit mede door een
uitbreiding van de instromende doelgroep (niet alleen maar ex-gedetineerden). Met succes, want over
geheel 2016 is uiteindelijk een acceptabele bezettingsgraad gerealiseerd.
Door de beëindiging van het Oranjefonds Groeiprogramma in 2015, moest er in 2016 fors worden
bezuinigd op diverse kostenposten. Deze trend zal zich in 2017 verder voortzetten.
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