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Voorwoord
De Instap: er zijn voor elkaar van ‘mens tot mens’….

In de maatschappij wordt hard geoordeeld over ‘criminelen’ en ‘bajesklanten’. En worden de mensen
beoordeeld op hun delict. De Instap kiest voor de menselijke maat. Er zijn voor elkaar van ‘mens tot
mens’….ongeacht ras, achtergrond, geloof of begane misstappen. Dat is waar Stichting De Instap voor
wil staan. Daarom zetten wij ons met volle energie in voor een goede nazorg voor ex-gedetineerden.
2018 is voor Stichting De Instap een dynamisch, maar goed jaar geweest. Een jaar waarin de blik
natuurlijk naar buiten, op onze doelgroep, was gericht, maar zeker ook naar binnen.
De blik naar binnen was nodig om de balans op te maken met het team van vaste medewerkers en
onze vrijwilligers, om nieuwe koers te kunnen bepalen: waar staan we, wat willen we, wat hebben we
nodig, waar liggen onze kansen en mogelijkheden en hoe spelen we hierop in. Het is mooi om te
ervaren hoe alle betrokkenen steeds weer met veel energie hun bijdragen leveren.
De blik naar buiten levert de input en de inspiratie op voor de te bepalen koers. Er is veel beweging
op het gebied van de nazorg voor ex-gedetineerden. Binnen de gemeentes, DJI, het Ministerie, onze
ketenpartners; overal wordt kritisch gekeken naar efficiëntie, optimale inzet van financiën, mens en
middelen, verbeteren van processen en procedures. Maar zeker ook naar de inhoudelijke kant:
bereiken we met z’n allen wat we willen bereiken met en voor onze doelgroep? Met als resultaat
mooie ideeën en voorstellen voor andere werkwijzen en vernieuwende projecten en het aangaan van
nieuwe samenwerkingen.
Met gelukkig wel allemaal hetzelfde prachtige doel: het leveren van een optimale bijdrage voor een
veiligere samenleving en ex-gedetineerden de kans bieden een nieuw maatschappelijk bestaan op te
bouwen.

Een goede samenwerking met onze vrijwilligers en
professionals, ketenpartners, sociale netwerken
en financiers is absolute voorwaarde voor succes.
De begeleiding van onze doelgroep vraagt om
maatwerk waarbinnen iedereen een belangrijk
radertje vormt in het grote geheel, elk met een
eigen kleur.

We hebben het afgelopen jaar te maken gehad met complexere problematiek van onze bewoners;
een tendens die zich blijft voortzetten. De aandacht gaat dan ook zeker uit naar onze professionals
en vrijwilligers. Ervoor zorgen dat zij toegerust zijn en blijven voor deze mooie, maar soms ook zware
taak. Aandacht, deskundigheidsbevordering, intervisie en regelmatig de nodige nazorg stonden dan
ook prominent op de agenda. Zonder ons mooie team kunnen we dit werk niet doen!
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Ook de Raad van Toezicht heeft op een deskundige en prettige wijze haar taak vervuld: het is goed
om te weten dat er betrokken mensen met kennis op hun vakgebied meekijken, adviezen geven,
bijsturen en ondersteunen waar nodig.
We kunnen 2018 met een goed gevoel afsluiten en met vertrouwen naar de toekomst kijken.
Selma Kruiniger
Directeur Stichting De Instap
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De opstap naar een nieuwe plek in de maatschappij
Jaarlijks komen er ongeveer 30.000 gedetineerden vrij. Cijfers geven aan dat de kans op recidive onder
ex-gedetineerden behoorlijk groot is: ongeveer 70% recidiveert binnen vijf jaar.
De maatschappelijke schade die ontstaat door overlast gevend crimineel gedrag (vernielingen,
diefstal, mishandeling, bedreiging) heeft niet alleen grote financiële gevolgen, maar zorgt ook voor
een toenemend gevoel van onveiligheid.

Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat onze samenleving fel
reageert op criminaliteit; de roep om vergelding is groot.
Evenals de twijfel die overheerst over de slaagkans van een
verantwoorde terugkeer van ex-gedetineerden in de
maatschappij. De Instap heeft de overtuiging dat
veroordeelden die hun straf hebben uitgezeten niet
afgeschreven mogen worden door de maatschappij. Het delict
gedrag keuren we af, maar door verder te kijken dan alleen
hun gepleegde delict en te focussen op hun mens-zijn,
resocialisatie- en re-integratieactiviteiten wordt de kans op een veiligere en betere samenleving alleen
maar groter. Iedereen verdient een tweede kans.
Uit onderzoek blijkt dat de kans op recidive van ex-gedetineerden aanzienlijk afneemt, wanneer een
aantal basisvoorzieningen aangeboden wordt direct na het uit detentie komen.
Door ex-gedetineerden meteen een passende tijdelijke huisvesting te bieden bij terugkeer in de
samenleving wordt de kans op terugkeer in het criminele circuit danig verkleind. Maar huisvesting is
niet de enige factor die van belang is. Door naast huisvesting ook begeleiding te bieden op het weer
opbouwen van een sociaal netwerk, te helpen bij de financiën en zoeken naar een zinvolle dag invulling
wordt de slaagkans vergroot. En dat is precies wat De Instap ook in 2018 weer heeft gedaan.
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De Instap in 2018
Missie

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

De Instap wil deze missie verwezenlijken door het bieden van tijdelijke huisvesting met ondersteuning.
De Instap werkt met een laagdrempelig programma Huisvesting Plus, gericht op vijf leefgebieden:
identiteitsbewijs, huisvesting, inkomen en schuldenproblematiek, dagbesteding en zorg.
Kernwaarden
•

•
•

Mens centraal: De mens staat bij De Instap centraal. Daarom zorgen wij voor individuele
begeleiding en het activeren van talent. Per cliënt maken wij hiervoor een persoonlijk en
realistisch plan van aanpak.
Betrokkenheid: Oprechte belangstelling en betrokkenheid in het persoonlijk contact is
onmisbaar om een vertrouwensband op te bouwen.
Effectief: Wij vermijden bureaucratische rompslomp en we hebben een pro-actieve,
slagvaardige houding. Wij hebben korte lijnen, kunnen snel en direct handelen en staan
volledig voor onze doelgroep.

Plaats in de zorgketen

De nazorgtaak voor ex-gedetineerden ligt bij de gemeenten. Stichting De Instap verricht haar taken in
het kader van deze nazorgtaak. Dat betekent dat de gemeente vanuit haar verantwoordelijkheid
kandidaten aanlevert voor de opvang door De Instap.
De Instap werkt nauw samen met onder andere Veiligheidshuizen, gemeenten, Penitentiaire
Inrichtingen, reclasseringsinstellingen en is in enkele gemeenten lid van het interventieteam.
De medewerkers van De Instap hebben géén bijzondere justitiële taken, zoals het houden van
toezicht op de naleving van voorwaarden bij een deels voorwaardelijke gevangenisstraf of in het
kader van de voorwaardelijke invrijheidsstelling.
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De organisatie

De bemensing van Stichting De Instap bestond in 2018 uit:
- Raad van Toezicht
- Directeur/bestuurder
- Officemanager
- Operationeel manager
- Woonbegeleider
- Vrijwilligers
Huis op orde

De interne bedrijfsvoering is in 2018 kritisch onder de loep genomen met als doel een kostenreductie
en vergroting van de efficiënte inzet van mensen en middelen. Processen en procedures zijn bekeken
op effectiviteit en waar nodig aangepast, contracten met leveranciers hernieuwd onderhandeld en
het inkoopbeleid van materialen voor kantoor en huizen her bepaald.
Aan het eind van 2018 kunnen we met trots zeggen dat de beoogde doelen gehaald zijn en het huis
weer op orde is.

Huisvesting

In april 2018 is De Instap naar volle tevredenheid verhuisd naar een ander pand in Ede. We hebben een
bewuste keuze gemaakt voor minder vierkante meters en minder huurkosten. De nieuwe huisvesting
voorziet prima in de voorzieningenbehoefte van De Instap.
Onze vrijwilligers

De vrijwilligers spelen een essentiële
rol in het aangaan van nieuwe
Vrijwilliger: “de bewoners voelen dat je het
positieve relaties en het begeleiden
meent, dat is mijn kracht”
van de ex-gedetineerden in hun
terugkeer naar en in de samenleving.
Zij ondersteunen de ex-gedetineerden
op de verschillende leefgebieden.
Maar zeker ook bij het uitvoeren van
dagelijkse zaken zoals boodschappen, koken en huishouden. Het luisterend oor en aandacht en
vertrouwen geven zijn belangrijke ingrediënten in het resocialisatie-proces.
Door de verzwaring in onze doelgroep wordt in toenemende mate veel gevraagd van onze vrijwilligers.
Het is zeker een belangrijk punt van aandacht in het vrijwilligersbeleid van De Instap. Het toerusten
met de juiste kennis en skills en het leveren van goede nazorg is van cruciaal belang voor het
beschermen en behouden van goede vrijwilligers. Het werven en boeien en binden van vrijwilligers
voor deze specifieke doelgroep vereist deskundigheidsbevordering d.m.v. scholing, casusoverleg en
veel informatieoverdracht.
De Instap besteedt hieraan dan ook veel aandacht.
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Werving en selectie vrijwilligers

Voor het werven van nieuwe vrijwilligers zijn banenmarkten bezocht en is er gebruik gemaakt van
wervingskanalen van vrijwilligersorganisaties van de verschillende gemeenten. We hebben gemerkt
dat
het
aantrekken
van
vrijwilligers
geen
vanzelfsprekendheid meer is. 1 van de oorzaken ligt in de
capaciteiten die nodig zijn voor het vrijwilligerswerk voor
Vrijwilliger: “je moet oprechte
onze doelgroep. Maar zeker ook de bloeiende economie
interesse in mensen hebben en
speelt een rol, waardoor er steeds minder mensen
liefde voor hun gekkigheden en
werkloos zijn of in-between-jobs zitten. Deze ontwikkeling
vraagt om een andere benadering van de
karaktereigenschappen”
vrijwilligersmarkt. Dit onderwerp staat dan ook
voortdurend op onze agenda.

Deskundigheidsbevordering

In 2018 zijn 6 vrijwilligersavonden gehouden met elk een actueel thema. Het jaarprogramma van
Deskundigheidsbevordering wordt in principe hierin gevolgd, maar als recente ontwikkelingen
hierom vragen, dan wordt daar ruimte voor gemaakt.
De volgende thema’s zijn aan de orde gekomen:
- Herstelgericht werken (2x)
- Positieve gespreksvoering
- Intervisie n.a.v. actuele casuïstiek
- Ouder en Kind
- Voor en door vrijwilligers

PR en communicatie

In 2018 is een start gemaakt met het beter op de kaart zetten van De Instap. Door de zichtbaarheid te
vergroten en een duidelijk beeldmerk naar buiten neer te zetten, bereiken we meer potentiële
vrijwilligers, maar ook potentiële samenwerkingspartners. Door krachten te bundelen en gebruik te
maken van elkaars expertise kunnen we meer betekenen voor onze doelgroep.
We hebben netwerkbijeenkomsten bezocht en een nieuwe bewoners- en vrijwilligersfolder
ontwikkeld.
Ook op onze website wordt op het onderdeel ‘Nieuws’ regelmatiger een update geplaatst.
Het PR- en communicatiebeleid zal in 2019 nog meer op de agenda gezet worden.
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Onze huizen

In 2018 zijn we gestart met groot onderhoud van
onze 5 huizen. Zowel het exterieur als het interieur
waren dringend aan een opknapbeurt toe.
Wij hebben ervoor gekozen dit te gieten in het
Project “Een Eigen Thuis”. Door een aantal factoren
binnen dit project te combineren worden meerdere
vliegen in 1 klap geslagen. De volgende groepen
worden betrokken:
- Onze eigen doelgroep: door ze mee te laten
werken in dit project vinden ze
dagbesteding, maar leren ze ook verantwoordelijkheid nemen voor hun tijdelijke
leefomgeving, maken ze kennis met nieuwe mensen en leren ze nieuwe competenties, zoals
samenwerken, sociale vaardigheden, zelfstandigheid.
- De buurt: de buurt wordt betrokken door ze tijdens het onderhoud uit te nodigen voor een
kop koffie/lunch/een praatje. Dit vergroot de betrokkenheid en begrip.
- De plaatselijke ondernemers, waaronder kringloopwinkels. Door de benodigde materialen via
hen te betrekken, geef je bekendheid aan je organisatie en leg je contacten voor de toekomst,
zoals mogelijkheden voor werk en dagbesteding voor onze doelgroep.
- Vrijwilligers: onze eigen vrijwilligers, maar ook andere vrijwilligersorganisaties. Hierdoor
krijgen we weer nieuwe bronnen om uit te putten en samenwerkingen mee aan te gaan.
De projectaanvraag is ingediend bij Het Kansfonds en
tot onze grote vreugde is deze aanvraag gehonoreerd.
We konden dus voortvarend aan de slag en willen het
project in 2019 afronden.
Een aantal huizen hebben inmiddels alweer een frisse
nieuwe jas aan de buiten- en binnenkant. Alles krijgt
een goede schoonmaakbeurt en meubilair en huisraad
wordt vervangen.
Wij zijn Het Kansfonds zeer dankbaar voor hun mooie
bijdrage.

Vrijwilliger: “je moet wel tegen een stootje kunnen en niet bang zijn.
Dat merken ze meteen”.
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Huisvesting Plus-programma
Huisvesting Plus is het laagdrempelige persoonsgerichte programma van De Instap. Dit programma
werkt volgens het driefasen begeleidingsmodel. Dit model omvat alle fasen vanuit detentie tot en met
de verhuizing naar een zelfstandige woonruimte en is erop gericht dat mensen goed kunnen aarden in
de ontvangende gemeente of gemeente van herkomst. De fases zijn gericht op intake, verblijf en
vervolghuisvesting. Het streven is deze drie fasen in zes maanden tot maximaal negen maanden te
doorlopen. Aansluitend aan de tijdelijke huisvesting kunnen de ex-gedetineerden worden doorgeleid
naar een plaats waar zij langdurig kunnen verblijven en waar zij beschikken over een voldoende stevig
persoonlijk, sociaal en professioneel netwerk.
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Het Huisvesting Plus-programma is primair gericht op recidivepreventie en/of op vermindering van
overlast gevend gedrag en bestaat uit directe huisvesting vanuit detentie en begeleiding waar nodig.
Vanuit een rustige, tijdelijke woonomgeving wordt een plan van aanpak gemaakt met extra
ondersteuning op vijf essentiële leefgebieden: identiteitspapieren, zorg, inkomen en
schuldenproblematiek, dagbesteding en vervolghuisvesting. Onze vrijwilligers en professionals
ondersteunen, stimuleren en motiveren de bewoner tijdens het resocialisatietraject.
De kerndoelgroep van Huisvesting Plus
bestaat uit ex-gedetineerden, die bij ontslag
uit detentie geen woonruimte hebben, van
wie de gemeenten het ongewenst achten
Ex-bewoner: “ik kan weer vooruit kijken
dat deze op straat of in de nachtopvang
en plannen maken”
terechtkomen en waarbij het risico van
terugval in recidiverend gedrag zeer groot
wordt geacht. In toenemende mate is er
vanuit de gemeenten ook vraag naar
tijdelijke opvang van mensen die dakloos zijn of een tijdelijk huisverbod hebben. Stichting De Instap
neemt ook deze groep mee in haar plaatsingsbeleid.
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. Ook wordt in nauwe samenspraak met
onze professionals en de gemeenten meegewogen of de exgedetineerde past bij de reeds geplaatste mede-bewoners. Door
de toenemende verzwaring van de complexe en meervoudige
problematiek van de doelgroep is het van belang dat dit hele
proces zorgvuldig wordt gevolgd. Elke ex-gedetineerde komt
binnen met een eigen verhaal en achtergrond. Soms is De Instap
een tussenstation, soms is het nodig om voor langere tijd een
rustig onderkomen te bieden. Elke situatie vraagt om maatwerk.
Met de bewoners worden duidelijke gedragsregels afgesproken
(en schriftelijk vastgelegd), die, in geval van overtreding,
consequenties kunnen hebben inzake het verblijf bij De Instap.

Het traject: huisvesting en begeleiding op vijf leefgebieden

De nieuwe bewoner krijgt een eigen gemeubileerde kamer ter beschikking. Een basis linnenpakket en
boodschappen worden verstrekt. De bewoner maakt gebruik van de gemeenschappelijke woonkamer
en keuken, evenals de badkamer. Direct vanaf het moment van binnenkomst wordt aan de bewoner
een voorschot op het leefgeld verstrekt, omdat men uit een situatie komt waarbij de uitkeringen nog
moeten worden opgestart (uit detentie, zonder enige bron van inkomen). Dit proces van opstarten van
de uitkering en het betaalbaar stellen wordt ingezet en uitgevoerd in samenwerking met de sociale
dienst. Het zo vroeg mogelijk instellen van het financiële proces heeft als doel dat de bewoners zo min
mogelijk stress ervaren. Dit creëert rust en voorkomt overlast gevend gedrag. Daarnaast leren zij
bewust om te gaan met geld. In voorkomende gevallen zijn ook aanvullende kosten voorgeschoten,
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zoals voor vervoerskosten naar toezichthouders, medicijnen en kleding. Als gevolg van korte lijnen en
directe interventie ontstaat er geen vertraging in de voortgang van de re-integratie. Voor alle
bewoners wordt (beperkt) budgetbeheer uitgevoerd. Schuldhulp wordt door de gemeente zelf
geregeld, het voorbereidende werk van dossiervorming en/of het doen van betalingen wordt in
overleg door De Instap samen met de bewoners uitgevoerd.

Gezorgd wordt dat de bewoner beschikt over een geldig ID-bewijs en voorzien is van een
zorgverzekering.
De woonbegeleider en de vrijwilligers maken de nieuwe bewoners wegwijs in hun eigen gemeente op
het gebied van officiële instanties, winkels, sociale ontmoetingsplekken en religie.
De dagbestedingstrajecten worden in principe via de gemeente geregeld. Per bewoner wordt met de
gemeente overlegd of er een vorm van dagbesteding past binnen het resocialisatietraject. Het accent
bij het invulling geven aan een passende dagbesteding ligt bij de doelgroep van De Instap vooral op
het motiveren tot het doen van vrijwilligerswerk. Persoonlijke
hygiëne, het (her)vinden van een dagritme na detentie en de
mogelijkheden van deelname aan sportactiviteiten vormen
daarnaast belangrijke fundamenten om door te kunnen
ontwikkelen. Als deze ontwikkeling positief doorzet, wordt
gekeken naar de mogelijkheden voor betaald werk. Hiervoor
werkt De Instap samen met de gemeenten en partijen speciaal
gericht op onze doelgroep.
Samen met de bewoner wordt gekeken naar de beste vorm van vervolghuisvesting en wordt de
bewoner ondersteund in zijn zoektocht. Deze zoektocht wordt bemoeilijkt door het op slot zitten van
de woningmarkt. Om te voorkomen dat dit aanleiding is tot een terugval in de ontwikkeling van de exgedetineerde, leidt dit in een aantal gevallen tot een noodzakelijker langer verblijf bij De Instap.

Na een periode van ondersteuning door De Instap…
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Samenwerkingspartners van De Instap

In de gemeente Veenendaal biedt De Instap (als deelnemer aan het integraal
veiligheidsplan) tijdelijke huisvesting met begeleiding aan zowel ex- gedetineerden
en personen met een arbeidsintensieve, complexe problematiek in kader van
preventie. Als ketenpartner van het interventieteamoverleg is De Instap ook direct
betrokken bij de aansturing, advisering en monitoring van casussen, die besproken
worden tijdens dit overleg.

Gemeente Arnhem

Met de twee fasehuizen in Arnhem draagt De Instap bij aan de realisatie
van de doelen, die in het masterplan ‘Minder opvang, beter leven’ van de
gemeente Arnhem zijn vastgelegd. Er is extra ingezet op activiteiten, die aansluiten op de
ontwikkelingen van het gemeentelijk decentralisatiebeleid en het daaruit voortkomend wijkgericht
werken.

Gemeente Ede

Sinds 2008 is De Instap actief in de gemeente Ede, voor het Veiligheidshuis
West Veluwe Vallei. Als centrum gemeente Ede vervult het VWVV haar nazorg
taak voor ex-gedetineerden.

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Per 2015 is besloten tot een structurele
samenwerking van De Instap met de gemeente
Utrechtse Heuvelrug. Het gemeentebeleid
‘Minder maatschappelijke overlast
door
integrale aanpak op maat’ resulteerde in een
nauwere structurele samenwerking. Personen met een vaak arbeidsintensieve, langdurige
zorgbehoefte en veel problematiek kunnen nu ook in Utrechtse Heuvelrug tijdelijke huisvesting en
begeleiding krijgen. Dit betekent rust en ruimte voor de (ex-)gedetineerde totdat de reguliere
ambulante zorg in beeld komt.
De Instap heeft een opzet gemaakt voor een vrijwilligersnetwerk rondom de bewoners van de locatie
en voor de deelnemers aan Huisvesting Plus. De Instap neemt ook deel aan het interventieteam van
de gemeente.
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Ministerie van Veiligheid en Justitie

Het ministerie van Veiligheid en Justitie levert een belangrijke
bijdrage in de kosten voor coördinatie van vrijwilligersinzet.

Vrijwilliger: “mijn drijfveer is het
bijdragen aan herstel van de
vader-kind relatie. Dat is zo
waardevol als dat lukt “
Kansfonds

Het Kansfonds verstrekt De Instap een belangrijke financiële bijdrage
voor het realiseren van het project “Een Eigen Thuis”
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Inspanningen en resultaten
In deze paragraaf geven wij inzicht in inspanningen en resultaten van het programma Huisvesting Plus
met betrekking tot de in- en uitstroom, de effecten van de begeleiding en de hiervoor benodigde inzet.
Doel is het inzichtelijk maken van het maatschappelijk rendement van De Instap-methodiek.
Voor de deelnemende gemeenten zijn de onderstaande inspanningen, resultaten en effecten
gerealiseerd. Omwille van privacygevoelige informatie zijn de gegevens getotaliseerd weergegeven.

Instroomtabel Huisvesting Plus

2015

2016

2017

2018

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)

21
30
21
16
5
7.3

18
40
29
15
14
6.2

18
41
28
24
17
4.7

18
39
28
23
16
4.5

1)
2)
3)

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

Instroompercentage verdeeld over de vijf leefgebieden

2015

2016

2017

2018

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

80
0
5
10
20

95
0
0
10
20

95
0
12
15
15

95
0
8
20
13

Medewerker: “als we weer iemand goed op de rit hebben kunnen helpen,
dan weet je: daar doe ik het voor”
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Uitstroompercentage verdeeld over de vijf leefgebieden

2015

2016

2017

2018

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

100
95
10
90
100

100
100
10
95
100

100
100
20
95
100

100
100
15
95
100

De derde tabel geeft in percentages weer in hoeverre De Instap erin is geslaagd om voor haar bewoners
de vijf leefgebieden op te starten, dan wel problemen te verhelpen. Voor 5 % van de bewoners hebben
we een identiteitsbewijs moeten aanvragen c.q. verblijfsvergunning moeten verlengen. In die gevallen
waarbij geen bijzondere bijstand verstrekt kon worden, hebben de bewoners dit met behulp van hun
leefgeld vergoed of is het vergoed vanuit giften op humanitaire gronden. Bewoners verlaten De Instap
met een ID-bewijs met een minimale geldigheidsduur van zes maanden. Iedereen is vertrokken naar
(verschillende vormen van ) vervolghuisvesting. Bijna 15% neemt deel aan een vorm van dagbesteding,
bestaande uit gemeentelijke re-integratietrajecten, studie of vrijwilligerswerk. Voor 95% is er sprake
van adequaat financieel beheer, door de bewoner zelf dan wel door een instantie, zijnde budgetbeheer
of bewind voering. Voor 100% is de inkomensstroom op gang gebracht en is waar nodig budgetbeheer
toegepast. 100% beschikt over een zorgverzekering, huisarts en passende zorg.
Na drie maanden vindt er een terugkoppeling plaats om te evalueren of er zich in de leefgebieden
wijzigingen hebben voorgedaan en zo ja, met welke reden. De evaluatiecijfers zijn niet volledig
betrouwbaar te noemen, omdat de doelgroep of moeilijk bereikbaar is, of geen informatie meer wil
verstrekken. Daarom verstrekken wij deze evaluatiecijfers ook niet.

Bewoner: “zo fijn dat er tijd en aandacht is
voor mij. Ik kom hier echt tot rust “
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Een blik vooruit
Meerjarenplan 2018-2020

De Instap heeft voor de periode 2018 – 2020 een meerjarenplan opgesteld, waarin een aantal
speerpunten worden benoemd die moeten borgen dat De Instap ook voor de komende jaren een
betrouwbare en effectieve partner blijft. Het is een dynamisch plan die voortdurend aangepast kan
worden op actuele ontwikkelingen. Zo is bijvoorbeeld het Ministerie van Justitie bezig met een nieuw
beleid rondom de Subsidiekaders. Dit kan van invloed worden op onze bedrijfsvoering en werkwijzen,
maar we kunnen pas hierop acteren als we duidelijkheid hebben.
De benoemde onderwerpen zijn in grote lijnen uitgewerkt en in 2018 zijn we gestart met het geven
van invulling aan deze speerpunten. Hierover heeft u in dit jaarverslag kunnen lezen.
De belangrijkste speerpunten zijn:
 Activiteiten en diensten van De Instap aanpassen aan de veranderende vraag van onze
ketenpartners m.b.t. de opvang door optimale inzet van de kennis en expertise van De Instap
 Voeren van een herkenbaar, zichtbaar en aantrekkelijk vrijwilligersbeleid
 Stabiliseren van de interne organisatie van De Instap
 Communicatie en PR
 Transparante en inzichtelijke financiële huishouding
De Raad van Toezicht heeft goedkeuring verleend aan dit meerjarenplan.
In 2019 wordt zeker een vervolg gegeven aan deze onderwerpen. De Instap blijft in beweging en blijft
bouwen aan een stevige en mooie organisatie, zodat we onze doelgroep kunnen blijven
ondersteunen.
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Raad van Toezicht
Samenstelling

De samenstelling van de Raad van Toezicht was in 2018 ongewijzigd.
R. Noordermeer (voorzitter)
Beroepsgegevens:
Manager Primair Proces bij Rijks Jeugdinrichting De Hunnerberg
Nevenfuncties
- geen
H.H.W. Fredriks (penningmeester)
Nevenfuncties:
- Penningmeester CDA-afd. Ede
- Bestuurslid Geurt van Lonkhuyzen Stichting
- 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:
Teamleider sociaal werker
Nevenfuncties
- Penningmeester Stichting ACT
Taakverdeling en Raad-bestuur verhouding:

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 drie jaar en kunnen onbeperkt voor een aansluitende periode worden herbenoemd.
De operationele taken worden uitgevoerd door een directeur.
De Raad van Toezicht is in 2018 zes maal bijeengekomen met de directeur.
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De volgende thema’s werden tijdens de bijeenkomsten van de Raad, naast de vaste lopende agenda,
behandeld:
•
Verantwoording 2017
•
KPI’s
•
Kwartaal begroting en verantwoordingen
•
Jaarplan 2018 en begroting 2018

Bezoldiging

•

•

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

Verslag bij de jaarrekening

In 2018 heeft Stichting De Instap financieel gezien een goed jaar gehad. Er is wederom een saldo
toegevoegd aan de overige reserve, zodat er voldoende eigen vermogen is als buffer.
Doordat in 2018 het bedrag van het Kansfonds-project is ontvangen en dit geld pas wordt uitgegeven
in 2019, zijn de daarmee samenhangende bestemmingsfondsen gestegen en is tevens het totale eigen
vermogen gestegen. Het Kansfonds- project betreft een grote opknapbeurt van alle huizen en tuinen,
in samenwerking met plaatselijke partijen.
Daarnaast is een stijging van de overige reserve ontstaan door een daling van de totale lasten in 2018.
Deze daling van lasten is het gevolg van het bezuinigen op kosten, zoals huisvestingskosten en diverse
kantoorkosten.
Door een goede bezettingsgraad zijn de bijdragen van de doelgroep hoger dan begroot. Tevens zijn de
ontvangen subsidies hoger dan begroot, door de bijdrage van het Kansfonds en de ontvangen subsidie
inzake cofinanciering. De directe exploitatielasten zijn ook gestegen, dit is een direct gevolg van de
stijging van de bijdragen.
Voor 2019 blijft het de uitdaging om samen met de gemeenten de bezettingsgraad op peil te houden
en kritisch te blijven op de uitgaven.
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Samenstellingsverklaring
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