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Voorwoord
Vanuit de gedachte dat iedereen een nieuwe kans verdient heeft Stichting De Instap zich
in 2019 weer volop ingezet om ex-gedetineerden op weg te helpen naar een plek in onze
samenleving. Dit doen wij door middel van huisvesting plus. Direct na hun vrijlating
bieden wij de mensen een tijdelijk dak boven het hoofd en starten met begeleiding op 5
leefgebieden. De 5 leefgebieden zijn: Identiteitsbewijs, zorg, werk en inkomen, schulden
en (vervolg)huisvesting.
Het afgelopen jaar hebben wij 27 mensen, middels maatwerk, mogen begeleiden richting
een nieuwe toekomst: 25 mannen en 2 vrouwen. De begeleiding aan deze mensen
hebben wij kunnen bieden door het vertrouwen die de gemeenten Arnhem, Utrechtse
Heuvelrug, Ede en Veenendaal in onze organisatie hebben getoond. Tevens werden wij
ook gesteund door het Kansfonds, Ministerie van Justitie en giften vanuit onder andere
kerken. Zonder het vertrouwen en financiële steun kan De Instap niet het prachtige werk
leveren waar wij voor staan: een steun in de rug wanneer het nodig is. Hartelijk dank
voor jullie samenwerking.
De Instap is een organisatie die, naast een klein aantal betaalde krachten, drijft op
vrijwillige krachten. Waar de één in de frontlinie staat en in nauw contact is met de
doelgroep, levert de ander een bijdrage aan de bedrijfsvoering. Van functies als
woonbegeleider, lid Raad van Toezicht, officemanager tot marketing en communicatie
specialist: alle medewerkers leveren een bijdrage in het zo goed mogelijk op weg helpen
van onze doelgroep naar een maatschappelijk geaccepteerd bestaan.
De tendens dat de problematiek bij onze doelgeroep steeds zwaarder werd heeft zich ook
doorgezet in 2019. Dit maakte dat er een groot beroep werd gedaan op de deskundigheid
en inzet van de medewerkers. Aandacht voor deze verzwaring stond dan ook hoog op de
agenda. Middels trainingen / voorlichtingen en intervisies bleven onze mensen toegerust
voor het mooie werk en voelden zij zich sterk en gesteund door De Instap om dit uit te
voeren. Iedere bijdrage was van groot belang en wordt dan ook zeer gewaardeerd.
Zonder hen geen Instap en mijn dank is groot voor ieders inzet.
Tot slot: de afgelopen 2 jaar heeft Selma Kruiniger zich met hart en ziel en voor de volle
100% ingezet voor De Instap in de functie van directeur. Na 2 mooie jaren heeft zij
besloten zich volledig te gaan richten op haar werk als loopbaancoach. Namens alle
medewerkers van De Instap wens ik haar veel werkplezier en succes toe!
Vanaf 1 januari 2020 heb ik de functie van Selma over mogen nemen. Een opdracht waar
ik volmondig ja tegen heb gezegd!

Hezel de Grood
Directeur Stichting De Instap
Ede, juni 2020
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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 reintegratieactiviteiten 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 2019
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 proactieve, 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
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houden van toezicht op de naleving van voorwaarden bij een deels voorwaardelijke
gevangenisstraf of in het kader van de voorwaardelijke invrijheidsstelling.

De organisatie
De bemensing van Stichting De Instap bestond in 2018 uit:
Raad van Toezicht
Directeur/bestuurder
Officemanager
Operationeel manager
Woonbegeleiders
Vrijwilligers

Onze vrijwilligers
De vrijwilligers spelen een essentiële rol in het aangaan van nieuwe positieve relaties en
het begeleiden 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.

Werving en selectie
vrijwilligers

Vrijwilliger: “de bewoners voelen dat je het
meent, dat is mijn kracht”

Voor het werven van nieuwe
vrijwilligers 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 onze
doelgroep. Daarnaast is gebleken dat de arbeidsparticipatie alsook de vraag naar
mantelzorg is toegenomen. Dit maakt dat men minder tijd heeft voor vrijwilligerswerk en
minder geneigd is om zich voor een langere periode te verbinden aan een organisatie. Deze
ontwikkelingen vragen om een andere benadering van de vrijwilligersmarkt. Dit onderwerp
staat dan ook voortdurend op onze agenda.
Daarnaast heeft De Instap deelgenomen aan de Beursvloer Ede. Dit is een
maatschappelijke beursvloer waar bedrijven die maatschappelijk betrokken zijn en graag
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iets willen betekenen voor de lokale samenleving gekoppeld worden aan maatschappelijke
organisaties met een hulpvraag. Het aanbod van een bedrijf kan bestaan uit advies,
helpende handen, materialen, faciliteiten en het open stellen van netwerken. De
maatschappelijke organisatie levert op haar beurt een ludieke, creatieve of gezellige
tegenprestatie. Zo ontstaat er een match waar beide partijen wat aan hebben. Tijdens de
Beursvloer Ede zijn er 2 mooie matches ontstaan tussen De Instap met Credozorg en
Restore. De eerste partij gaat De Instap ondersteunen in arbeidsvraagstukken voor exgedetineerden en de tweede partij heeft opslag aangeboden voor de inventaris ten behoeve
van de woningen. Uiteraard mochten zij een lekkere tegenprestatie verwachten in de vorm
van een lunch.

Deskundigheidsbevordering
In 2019 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
-
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volgende thema’s zijn aan de orde gekomen:
De vrijwilliger aan het woord
Positieve gespreksvoering
Intervisie n.a.v. actuele casuïstiek
LVB bij ex-gedetineerden
Ontstaan van geweld en de-escalatie
In gesprek over radicalisering
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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. Het PR- en communicatiebeleid is in 2019 verder
ontwikkeld in samenwerking met de marketing en communicatie vrijwilliger die is
aangetrokken.

Onze huizen
In samenwerking met onze doelgroep, de buurt, lokale ondernemers en vrijwilligers
hebben we het project “Een Eigen Thuis” met een goed resultaat af kunnen ronden. De
huizen zijn zowel aan de buitenkant alsook aan de binnenkant goed opgeknapt.
Dit project is mede mogelijk gemaakt door de
financiële bijdrage van het Kansfonds. Hier
zijn wij het fonds zeer dankbaar voor.

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.

Medewerker: “Oog hebben voor de
toekomst van de bewoner; dat is typisch
De Instap”
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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
Bewoner: “Je bent zo lekker direct en
ongewenst achten dat deze op straat of
duidelijk; daar kan ik wat mee!”
in de nachtopvang 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 ex-gedetineerde 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
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aanvullende kosten voorgeschoten, 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 ex-gedetineerde, leidt dit in een aantal gevallen tot een
noodzakelijker langer verblijf bij 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.

Kansfonds
Het Kansfonds verstrekt De Instap een belangrijke financiële
bijdrage voor het realiseren van het project “Een Eigen Thuis”
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Infographic 2019
Middels onderstaande infographic 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.
*Van de 27 trajecten in 2019 zijn er 9 personen waarvan de verwijzer acht dat enige mate
van overlast gevend/crimineel gedrag aannemelijk is bij het niet aanbieden van
gestructureerde huisvesting.
De stichting kiest ervoor om mannen en vrouwen niet gemengd in een woning te plaatsen.
Dit heeft voor het afgelopen jaar geresulteerd in een ‘vrouwenhuis’ te Veenendaal.
Daarnaast is in 2018 besloten door gemeente Utrechtse Heuvelrug, woningcorporatie en
De Instap om op zoek te gaan naar een nieuwe plek voor de Instap-woning. Hierdoor is er
tijdelijk niet actief geplaatst. De nieuwe woning liet nog op zich wachten en in samenspraak
met het interventieteam is later in het jaar besloten om door te gaan met plaatsen in plaats
van afwachten op een nieuwe woning. Dit besluit is van invloed geweest op de
bezettingsgraad. Voor 2020 heeft de totale bezetting van de woningen de aandacht.
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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 2020 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 2019 ongewijzigd.
R. Noordermeer (voorzitter)
Beroepsgegevens:
Manager Primair Proces bij Rijks Justitiële Jeugdinrichting De Hunnerberg
Nevenfuncties
geen
H.H.W. Fredriks (penningmeester)
Nevenfuncties:
Penningmeester CDA, afdeling Ede
Bestuurslid Geurt van Lonkhuyzen Stichting
Financieel adviseur Ingenieursbureau Moderniek BV
en Werktuigbouwbedrijf Modercon BV te Soest
Penningmeester Kunst in de Kamer, kring Bennekom
H. de Grood
Beroepsgegevens:
Teamleider Sociaal Werk, Malkander te Ede
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 vier jaar en kunnen onbeperkt voor een
aansluitende periode worden herbenoemd.
De operationele taken worden uitgevoerd door een directeur.
De Raad van Toezicht is in 2019 vier maal bijeengekomen met de directeur.
De volgende thema’s werden tijdens de bijeenkomsten van de Raad, naast de vaste
lopende agenda, behandeld:
•
Verantwoording 2018
•
KPI’s
•
Kwartaal begroting en verantwoordingen
•
Jaarplan 2019 en begroting 2019
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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 2019 heeft Stichting De Instap financieel gezien een wat minder goed jaar gehad. De
overige reserve is met een klein negatief saldo afgenomen, echter er is nog voldoende
eigen vermogen als buffer.
Doordat in 2019 het Kansfonds-project is afgerond, is het daarmee samenhangende
bestemmingsfonds gedaald naar nihil en is tevens het totale eigen vermogen gedaald. Er
zijn in 2019 geen nieuwe projecten afgesloten, daardoor is er geen sprake van een stijging
van de bestemmingsfondsen.
Daarnaast is een daling van de overige reserve ontstaan door een stijging van de totale
lasten in 2019. Deze stijging is het gevolg van de gestegen kosten inzake bedrijfsadvisering
en deskundigheid- en coördinatiekosten ten behoeve van de vrijwilligers.
Door een verslechtering van de bezettingsgraad zijn de bijdragen van de doelgroep wat
lager dan begroot. De ontvangen subsidies en giften zijn wat hoger dan begroot, echter
zijn deze lager dan in 2018. Dit komt door de ontvangen bijdrage van het Kansfonds in
2018 én een hogere subsidie van het Ministerie over 2018. De directe exploitatielasten zijn
gedaald, dit is een direct gevolg van de daling van de bijdragen van de doelgroep.
Voor 2020 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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